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Belo Horizonte. quarta-feira, lQ de fevereiro de 1995 

ATAS 

ATA DA 156a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
um de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio de 
Oliveira, Roberto Amaral, Marcos Helênio, José Renato e 
Jaime Martins, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Roberto 
Amaral que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência informa que esta reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e designa o Deputado Roberto 
Amaral para relatar os Projetos de Lei nQs 1.469/93, do 
Deputado Cóssimo Freitas; 2.015/94, da Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer; 2.030/94, do Deputado 
Álvaro Antônio, e 2.251/94, do Governador do Estado; o 
Deputado José Renato é designado para relatar os Projetos de 
Lei nQs 1.930/94, do Deputado Álvaro Antônio, e 2.224/94, do 
Governador do Estado; o Deputado Jaime Martins, para 
relatar, no 2Q turno, os Projetos de Lei nQs 2.026/94, do 
Deputado Roberto Carvalho, e 2.216/94, do Deputado Clêuber 
Carneiro, e é redistribuído ao mesmo Deputado. no lQ turno, 
o Projeto de Lei nQ 2.155/94, do Governador do Estado. 
Encerrada a la parte dos trabalhos. passa-se à 2a fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à deliberação do Plenário da 
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral emite 
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos 
Projetos de Lei nQs 1.469/93 e 2.000/94 no 2Q turno e na 
forma proposta ; 2.030 e 2.251/94, no 2Q turno e na forma do 
vencido no 1Q turno. Colocados em discussão e votação, cada 
um por sua vez, são os pareceres aprovados. Prosseguindo, o 
mesmo parlamentar emite parecer, mediante o qual conclui 
pela aprovação do Projeto de Lei nQ 2.015/94 no 2Q turno, na 
forma do vencido no 1Q turno e com as Emendas nQs 1 a 6. Na 
fase de discussão, o Deputado Marcos Helênio apresenta as 
Propostas de Emenda nQs 1 e 2. Encerrada a discussão e 
colocado o parecer em votação. este é aprovado. Submetidas a 
votação, as propostas de emenda do Deputado Marcos Helênio 
são aprovadas e renumeradas como Emendas nQs 7 e 8. A 
Presidência suspende a reunião por cinco minutos. Reabertos 
os trabalhos, o Deputado Roberto Amaral emite parecer de 
nova redação, mediante o qual conclui pela aprovação do 
Projeto de Lei nQ 2.015/94 no 2Q turno, na forma do vencido 
no 1Q turno e com as Emendas nQs 1 a 8. Uma vez que a 
matéria já foi aprovada, todos subscrevem o parecer. O 
Deputado José Renato emite pareceres, mediante os quais 
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conclui pela aprovação dos Projetos de Lei nQs 1.930 e 
2.224/94 no 2Q turno e na forma proposta. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres 
aprovados. O Deputado Jaime Martins emite pareceres. 
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei 
ngs 2.026/94 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno; 
2.216/94 no 2Q turno, na forma proposta e 2.155/94 no 1Q 
turno, na forma do Substitutivo nQ 1. Colocados em discussão 
e votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. 
O Deputado Marcos Helênio emite parecer, mediante o qual 
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 2.056/94 na 
forma proposta. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
desta Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994. 
Cóssimo Freitas, Presidente - Marcos Helênio Roberto 

Amaral - Agostinho Patrus. 
ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Hely Tarquinio, Antônio 
Genaro e Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado 
Eduardo Brás, por indicação da Liderança do BRD), membros da 
Comissão supracitada. Na ausência do Presidente, o Deputado 
Hely Tarquinio assume a Presidência e, havendo número 
regimental, 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. A Presidência informa que a reunião 
se destina a apreciar, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 
2.097/94, de autoria do Deputado José Militão, que dá o nome 
de Hidrelétrica de Conquista à Hidrelétrica de Igarapava. 
Encerrada a 1ª parte da reunião, passa-se à 2ª parte com a 
discussão e a votação de proposição que dispensa a 
apreciação do Plenário. Faz uso da palavra o Presidente, 
Deputado Hely Tarquinio, relator do Projeto nQ 2.097/94, o 
qual conclui pela rejeição da matéria. Colocado em discussão 
e votação, é o projeto rejeitado. A seguir, a Presidência 
suspende a reunião por 5 minutos para a lavratura da ata. 
Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado 
Antônio Genaro que proceda à leitura da ata, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos Deputados e encerra os trabalhos da Comissão na 
12ª Legislatura. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994. 
Hely Tarquinio, Presidente Antônio Genaro Geraldo 

Rezende. 
ATA DA 62a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E 
POLÍTICA RÜRAL 
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Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e dois de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Wilson Pires, Cóssimo 
Freitas e Geraldo Rezende (substituindo os dois últimos aos 
Deputados Ajalmar Silva e Jorge Eduardo, por indicação da 
Liderança do BRD), membros da Comissão supracitada. Na 
ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado 
Wilson Pires assume a Presidência e, havendo número 
regimental, declara abertos os trabalhos. A seguir, 
solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior, que, 1 ida e aprovada, é 
subscrita pelos parlamentares presentes. Na fase de 
discussão e votação de proposições da Comissão, o Deputado 
Wilson Pires emite parecer sobre a Mensagem nQ 526/94, de 
autoria do Governador do Estado, que encaminha processo de 
legitimação de terras devolutas rurais e urbanas, que 
resultam de estudos realizados pela Fundação Rural Mineira-
Colonização e Desenvolvimento Agrário RURALMINAS , 
mediante o qual conclui pela apresentação de projeto de 
resolução. Colocada em discussão e votação, é a proposição 
aprovada por unanimidade. Logo após, passa-se à discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Deputado Wilson Pires emite 
parecer sobre os Requerimentos nQs 5.457 e 5.464/94. 
Colocadas em votação, cada uma por sua vez, são aprovadas 
as proposições. Prosseguindo, a Presidência submete a 
votação o Requerimento nQ 5.461/94, nos termos da 
Deliberação nQ 487/90, da Mesa da Assembléia. Cumprida a 
final idade da reun1ao, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 27 de dezembro de 1994. 
Jaime Martins, Presidente Ambrósio Pinto Arnaldo 

Canarinho. 
ATA DA 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e dois 
de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Maria 
José Haueisen e Wilson Pires (substituindo este ao Deputado 
Ambrósio Pinto, por indicação da Liderança do PP), membros 
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Cóssimo Freitas, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, 1 ida e aprovada, é 
subscrita pelos parlamentares presentes. A seguir. o 
Presidente passa a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia, a saber: a 
Deputada Maria José Haueisen, relatora dos Projetos de Lei 
nQs 1.276 e 1.826/93; e 2.142/94, no 2Q turno, emite 
pareceres favoráveis á aprovação dos projetos. O Deputado 
Ambrósio Pinto, relator, no 2Q turno, dos Projetos de Lei 
nQs 1.720/93, este na forma do vencido no 1Q turno; 1.829 e 



I 

4 

1.836/93, emite pareceres favoráveis á aprovação dessas 
matérias. O Deputado Francisco Ramalho, relator, no 2Q 
turno, dos Projetos de Lei nQs 1.539, 1.721, 1.812/93, 2.059 
e 2. 140/94; e, no 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.187/94, 
emite pareceres favoráveis à aprovação dessas proposições. 
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os projetos mencionados. A seguir, o relator do 
Projeto de Lei nQ 769/92, Deputado Francisco Ramalho, 
solicita seja esse projeto convertido em diligência à 
Secretaria da Educação, o que é deferido pelo Presidente. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos Deputados, convoca os membros da Comissão para 
a reunião extraordinária a ser realizada no próximo dia 28, 
às 14 horas, com a finalidade de se apreciarem as matérias 
constantes na pauta, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994. 
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho Maria 

José Haueisen - Ambrósio Pinto. 
ATA DA 157a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às onze horas do dia vinte e dois de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral, 
Agostinho Patrus, Marcos Helênio e Cóssimo Freitas 
(substituindo este ao Deputado José Renato, por indicação da 
Liderança do BRD). Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Célio de Oliveira, declara aberta a reunião e 
solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião 
se destina a apreciar a pauta e designa os Deputados 
Agostinho Patrus para relatar o Projeto de Lei nQ 2.261/94, 
do Governador do Estado; Cóssimo Freitas para relatar o 
Projeto de Lei nQ 2.262/94, do Governador do Estado; Marcos 
Helênio para relatar o Projeto de Lei nQ 1.360/93, do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, todos no 2Q turno, e avoca a 
si a relataria do Projeto de Lei nQ 1.973/94, do Deputado 
José Bonifácio, no 1Q turno. Encerrada a 1ª parte dos 
trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à deliberação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Agostinho Patrus emite parecer, mediante 
o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 2.261/94, 
na forma do vencido no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 a 4. 
Durante a discussão do parecer. o Deputado Marcos Helênio 
solicita vista da proposição, a qual é concedida pelo 
Presidente. Em seguida, fazem uso da palavra o Deputado 
Cóssimo Freitas. que emite parecer pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 2.262/94 no 2Q turno; o Deputado Marcos Helênio, 
que emite parecer pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
1.360/93 na forma do vencido no 1Q turno, e o Deputado Célio 
de Oliveira, que emite parecer pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 1.973/94 no 1Q turno. Colocados em discussão e 
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votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. A 
seguir, a Presidência passa à 3ª fase da Ordem do Dia e 
coloca em votação o Requerimento nQ 5.455/94, de autoria do 
Deputado Roberto Amaral, com parecer pela aprovação da 
proposição, o qual é aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros desta comissão para a 
reunião extraordinária a ser realizada às 16 horas de hoje, 
com o objetivo de se apreciar o parecer para o 2Q turno do 
Projeto de Lei Complementar nQ 33/94, que altera a redação 
de dispositivos da Lei Complementar nQ 27, de 18/1/93, 
dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo, 
de autoria do Governador do Estado, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994. 
Célio de 01 iveira, Presidente -Jaime Martins- Roberto 

Amaral - José Renato. 
ATA DA 14a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA 
E ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e dois de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo (substituindo 
o Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do 
PMDB), Jaime Martins (substituindo o Deputado Clêuber 
Carneiro , por,indicação da Liderança do PFL). Geraldo 
Rezende e Célio de Oliveira, membros da Comissão de 
Constituição e Justiça; Jorge Hannas, Antônio Carlos Pereira 
(substituindo o Deputado Ade1mo Carneiro Leão, por indicação 
da Liderança do PT), José Bonifácio (substituindo o Deputado 
José Leandro, por indicação da Liderança do BRD) e Jorge 
Eduardo, membros da Comissão de Saúde e Ação Social; Célio 
de Oliveira, Roberto Amaral, José Bonifácio (substituindo 
este o Deputado Agostinho Patrus, por indicação da Liderança 
do BRD), Antônio Carlos Pereira (substituindo o Deputado 
Marcos Helênio, por indicação da Liderança do PT), José 
Renato e Jaime Martins, membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Eduardo que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Em virtude do pedido de 
vista concedido ao Deputado Antônio Carlos Pereira na 
reunião anterior, a Presidência informa que a reunião se 
destina a dar continuidade à discussão e à votação dos 
pareceres da Comissão de Saúde e Ação Social e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre o Projeto de 
Lei nQ 2.055/94, de autoria da Mesa da Assembléia, que 
dispõe sobre a Assistência Social a cargo do Estado. A 
seguir, o Deputado Jorge Eduardo, relator na Comissão de 
Saúde e Ação Social, emite parecer pela aprovação do projeto 
com a Emenda nQ 1. Na fase de discussão. o Deputado Antônio 
Carlos Pereira apresenta as Propostas de Emendas nQs 1 a 3. 
A Presidência submete a votação o parecer, salvo as 
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propostas de emendas. A seguir, o Presidente submete a 
votação, destacadamente, as três propostas de emendas. 
quando é aprovada a Proposta de Emenda nQ 1 e rejeitadas as 
Propostas de Emendas nQs 2 e 3. Concluindo-se o processo, 
fica aprovado o parecer sobre o Projeto de Lei nQ 2.055/94, 
na forma do Substitutivo nQ 1. ficando prejudicadas as 
Emendas nQs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Prosseguindo, a Presidência passa a palavra ao Deputado 
Roberto Amaral, relator na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, que emite parecer pela aprovação 
da matéria na forma proposta pela Comissão de Saúde e Ação 
Social. Submetido à discussão e à votação, é o parecer 
aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência 
suspende a reun1ao para que se lavre a ata. Reabertos os 
trabalhos, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, solicita que se proceda à leitura da ata, a 
qual, aprovada, é subscrita pelos parlamentares, e encerra 
os trabalhos da 12a Legislatura. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994. 
Jorge Hannas, Presidente- Jorge Eduardo- Jaime Martins -

Geraldo Rezende- Célio de Oliveira- Antônio Carlos Pereira 
- Roberto Amaral - José Renato. 
ATA DA 158Q REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
~ISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e dois de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto 
Amaral, Marcos Helênio, José Renato e Jaime Martins, membros 
da supracitada Comissão. Encontram-se presentes, ainda, os 
Deputados Jorge Hannas, Geraldo Rezende, Antônio Carlos 
Pereira e Tarcísio Henriques. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado José Renato que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que 
a reunião se destina a apreciar a pauta e designa o Deputado 
Roberto Amaral para relatar o Projeto de Lei Complementar nQ 
22/94, do Tribunal de Justiça, e o Projeto de Lei nQ 
2.077/94, do Tribunal de Contas, e o Deputado Jaime Martins 
para relatar o Projeto de Lei nQ 2.258/94, do Governador do 
Estado, todos no 2Q turno. Em seguida, retira da pauta os 
Projetos de Lei nQs 2.056, do Deputado Bonifácio Mourão, e 
2.155/94, do Governador do Estado. Encerrada a 1a parte dos 
trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à deliberação do Plenário, quando fazem uso da 
palavra os Deputados Roberto Amaral, que emite parecer pela 
aprovação do Projeto de Lei Complementar nQ 22/94 na forma 
do vencido no 1Q turno com as Emendas nQs 1 a 19 e Jaime 
Martins, que emite parecer pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 2.258/94, no 2Q turno. Colocados em discussão e votação, 
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. O Deputado 
Roberto Amaral faz uso da palavra e solicita prazo 
regimental para elaboração do parecer sobre o Projeto de Lei 
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nQ 2.077/94, o que é deferido pelo Presidente. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente -Roberto Amaral - Marcos 

Helênio - José Renato - Jaime Martins. 
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE_CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DE AGROPECUARIA E POLITICA 
RURAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas do dia vinte e dois de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Célio de Oliveira. 
Tarcísio Henriques e Jorge Hannas (substituindo estes aos 
Deputados Antônio Júlio e Clêuber Carneiro, respectivamente, 
por indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão de 
Constituição e Justiça; Marcos Helênio, Roberto Amaral e 
Wilson Pires (substituindo este ao Deputado Márcio Miranda, 
por indicação da Liderança do PP), membros da Comissão de 
Defesa do Consumidor; Wilson Pires, Jaime Martins e Jorge 
Eduardo, membros da Comissão de Agropecuária e Política 
Rural; Célio de Oliveira, Roberto Amaral, Marcos Helênio, 
José Renato. Jaime Martins e Baldonedo Napoleão. membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo 
número regimental. o Presidente. Deputado Célio de 01 iveira, 
declara abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se 
destina a apreciar os Pareceres para o 1Q Turno do Projeto 
de Lei nQ 2.088/94, de autoria da Comissão de Agropecuária e 
Política Rural, que dispõe sobre as políticas de inspeção e 
fiscalização sanitárias dos produtos de origem animal e dá 
outras providências. O Presidente suspende a reunião para 
melhor análise da matéria e reabre os trabalhos às 16h45min 
do dia 26/12/94, verificando-se a presença dos Deputados 
Antônio Júl i6, Geraldo Rezende, Célio de Oliveira e Antônio 
Carlos Pereira (substituindo este ao Deputado Ivo José, por 
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de 
Constituição e Justiça; Roberto Amaral, Maria Elvira e 
Ronaldo Vasconcellos (substituindo este ao Deputado Bernardo 
Rubinger, por indicação da Liderança do BRD), membros da 
Comissão de Defesa do Consumidor; Jaime Martins, Péricles 
Ferreira e Ronaldo Vasconcellos (substituindo este ao 
Deputado Arnaldo Canarinho, por indicação da Liderança do 
BRD), membros da Comissão de Agropecuária e Política Rural; 
Célio de Oliveira, Roberto Amaral, Agostinho Patrus e Jaime 
Martins, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Esclarecendo que não há ata a ser lida, por se 
tratar da primeira reunião conjunta das Comissões, a 
Presidência distribui o Projeto de Lei nQ 2.088/94 aos 
Deputados Geraldo Rezende e Jaime Martins. para elaborar 
pareceres, respectivamente. pelas Comissões de Constituição 
e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, bem 
como o redistribui aos Deputados Ronaldo Vasconcellos e 
Péricles Ferreira, respectivamente, pelas Comissões de 
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Defesa do Consumidor e de Agropecuária e Política Rural. 
Passa-se à discussão e à votação dos Pareceres, para o 1Q 
Turno do Projeto de Lei nQ 2.088/94. O Deputado Geraldo 
Rezende procede à leitura do parecer pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que conclui pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, com a 
Emenda nQ 1. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado. O Deputado Ronaldo Vasconcellos procede à leitura 
do parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor, que 
conclui pela aprovação da matéria com a Emenda nQ 1, 
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. O 
Deputado Péricles Ferreira procede à leitura do parecer pela 
Comissão de Agropecuária e Política Rural, que conclui pela 
aprovação da matéria na forma do Substitutivo nQ 1, ficando 
prejudicada a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. O Deputado Jaime Martins procede à leitura 
do parecer pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, que conclui pela aprovação da proposição na 
forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de 
Agropecuária e Política Rural. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. A Presidência suspende a 
reunião por 5 minutos. Reabertos os trabalhos, o Presidente 
solicita que se lavre a ata da reunião, tendo em vista o 
término da 12a Legislatura. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos 
Deputados e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente -Antônio Júlio- Geraldo 

Rezende- Antônio Carlos Pereira- Ronaldo Vasconcellos-
Roberto Amaral -Maria Elvira - Jaime Martins - Péricles 
Ferreira - Agostinho Patrus. 
ATA DA 159ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
~ISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dezesseis horas do dia vinte e dois de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral, 
Marcos Helênio e Jaime Martins, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Célio de Oliveira, declara aberta a reun1ao e 
solicita ao Deputado Jaime Martins que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião 
tem por finalidade apreciar o Parecer para o 2Q Turno do 
Projeto de Lei nQ 33/94, que altera a redação de 
dispositivos da Lei Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 
1993, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção 
de fundo, . e, logo após, designa o Deputado José Renato para 
relatar essa matéria. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, 
passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
votação de parecer sobre proposição sujeita à deliberação do 
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado José 
Renato emite parecer, mediante o qual conclui pela 
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aprovação. no 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 
33/94 na forma do Substitutivo nQ 1. Colocado em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da 
reun1ao. a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares. convoca os membros da Comissão para a prox1ma 
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 26 de dezembro de 1994. 
Célia de Oliveira, Presidente -Antônio Carlos Pereira-

Jaime Martins -Roberto Amaral - Antônio Júlio Maria 
Elvira. 
ATA DA 101a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às vinte horas e quinze minutos do dia vinte e dois de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Péricles Ferreira, Tarcísio 
Henriques e Geraldo Rezende (substituindo os dois últimos, 
respectivamente, aos Deputados Geraldo Santanna e José Maria 
Pinto, por indicação das Lideranças do PMDB e do BRD), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Péricles Ferreira, declara aberta a 
reun1ao e solicita ao Deputado Tarcísio Henriques que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o 
Presidente distribui ao Deputado Geraldo Rezende os Projetos 
de Lei ngs 1.360/93 e 2.262/94. Passa-se à 2a parte da 
reun1ao, sendo discutidas e votadas, nesta fase, as 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
O Deputado Geraldo Rezende emite pareceres sobre os Projetos 
de Lei nQs 1.360/93 e 2.262/94, mediante os quais conclui 
pela aprovação das matérias. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. 
Cumprida a final idade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994. 
Maria Olívia, Presidente- Pérícles Ferreira -Bonifácio 

Mourão. 
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Belo Horizonte, quinta-feira, 2 de fevereiro de 1995 

ATAS 

ATA DA 160a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
seis de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio de 
Oliveira, Roberto Amaral, Jaime Martins, José Renato, 
Antônio Carlos Pereira (substituindo este ao Deputado Marcos 
Helênio, por indicação da Liderança do PT) e Maria Elvira 
(substituindo o Deputado Agostinho Patrus. por indicação da 
Liderança do BRD), membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, 
declara aberta a reunião e solicita à Deputada Maria Elvira 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência informa que a reunião tem por finalidade 
apreciar a matéria da pauta e retira os Projetos de Lei nQs 
2.088/94 e 2.257/94. A Deputada Maria Elvira apresenta 
requerimento solicitando inversão de pauta, a fim de que o 
Projeto de Lei nQ 868/94 seja a última matéria a ser 
apreciada na reunião. Colocado em votação. é o requerimento 
aprovado. Encerrada a 1a parte dos trabalhos, passa-se à 2ª 
fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Roberto 
Amaral emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação 
do Projeto de Lei nQ 2.055/94 no 2Q turno, na forma do 
vencido no 1Q turno, com a Emenda nQ 1. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto 
contrário do Deputado Antônio Carlos Pereira. O Deputado 
José Renato emite pareceres mediante os quais conclui pela 
aprovação dos Projetos de Lei nQs 2.056/94 no 2Q turno, na 
forma proposta, e 2.155/94 no 2Q turno, na forma do vencido 
no 1Q turno. Submetidos a discussão e votação, cada um por 
sua vez, são os pareceres aprovados. O Deputado Jaime 
Martins solicita prazo regimental para emitir seu parecer 
sobre o Projeto de Lei nQ 2.077/94, o que é deferido pela 
Presidência. A Deputada Maria Elvira emite parecer mediante 
o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 868/94 no 
2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e convoca os membros da Comissão para as 
reuniões extraordinárias que se fizerem necessárias para se 
apreciar a matéria em tramitação na Casa, em virtude do 
iminente término da legislatura. Determina que se lavre a 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994. 
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Célio de Oliveira, Presidente -Antônio Carlos Pereira-
Roberto Amaral - Jaime Martins. 
ATA DA 161a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezessete horas do dia vinte e seis de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral, 
Agostinho Patrus, Jaime Martins e Antônio Carlos Pereira 
(substituindo este ao Deputado Marcos Helênio, por indicação 
da Liderança do PT), membros da Comissão supracitada; 
Antônio Júlio, pela Comissão de Constituição e Justiça, e 
Maria Elvira, pela Comissão de Meio Ambiente, estes nos 
termos do art. 216, § 1Q, do Regimento Interno. Verifica-se 
ainda a presença do Deputado Geraldo Rezende. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Roberto 
Amaral que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência informa que a reunião tem por finalidade 
apreciar o parecer do relator, Deputado Agostinho Patrus, 
sobre o Projeto de Lei nQ 2.209/94, de autoria do Governador 
do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do 
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de 
Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado para o 
exercício de 1995. Encerrada a 1a parte dos trabalhos, 
passa-se à 1a fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
votação de proposição da Comissão. O Deputado Roberto Amaral 
encaminha à Mesa requerimento de sua autoria, mediante o 
qual solicita sejam as emendas rejeitadas à proposta 
orçamentária para o exerc1c1o de 1995 encaminhadas à 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e 
às demais secretarias de Estado relacionadas a assuntos 
orçamentários, a fim de ser considerada prioridade sua 
inclusão na proposta orçamentária para o exercício de 1996. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Encerrada 
essa fase, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita à 
apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Agostinho 
Patrus tece comentários sobre o requerimento acima 
mencionado e expõe os motivos que o levaram a acatar e 
rejeitar emendas ao Projeto de Lei nQ 2.209/94. Em seguida, 
emite o parecer, concluindo pela aprovação do projeto, em 
turno único, com as emendas constantes em relação anexa*, 
com as emendas na forma das Subemendas nQs 1 e 2, também 
constantes na referida relação*, e pela rejeição ou pela 
prejudicialidade das emendas também listadas na mesma 
relação*. Submetido o parecer a discussão. o Deputado 
Antônio Carlos Pereira propõe seja ela adiada até o dia 
seguinte, para que os Deputados possam ter melhor 
conhecimento dele. Colocada em votação, é aprovada a 
proposta. Assim, a Presidência suspende a reunião até às 
10h30min do dia vinte e sete do corrente. Reabertos os 
trabalhos, verifica-se a presença dos Deputados Célio de 
01 iveira, Roberto Amaral, Agostinho Patrus, José Renato, 
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Sebastião Costa e Antônio Carlos Pereira (substituindo este 
ao Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança do 
PT), membros da Comissão de Fiscalização Financeira _e 
Orçamentária; Ivo José, pela Comissão de Administraçao 
Pública; Antônio Júlio e Ermano Batista, pela Comissão de 
Constituição e Justiça; e Hely Tarquínio, pela Comissão de 
Política Energética, Hídrica e Minerária, membros de 
comissões a que se refere o art. 216, § 1Q, do Regimento 
Interno. O Presidente, Deputado Célio de Oliveira, reabre a 
discussão do parecer do relator, Deputado Agostinho Patrus. 
sobre o Projeto de Lei nQ 2.209/94, do Governador do Estado, 
que contém a proposta orçamentária do Estado para o 
exercício de 1995, e sobre as emendas a ele apresentadas. 
Encerrada a discussão, a Presidência submete o parecer a 
votação. sendo ele aprovado, com voto contrário do Deputado 
Antônio Carlos Pereira. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a 
ser realizada com a finalidade de se apreciar matérias 
constantes na pauta, determina que se lavre a ata e encerra 
os trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994. 
Roberto Amaral, Presidente- Antônio Júlio- José Renato-

Ermano Batista. 
*-A relação citada é a publicada na edição de 3/1/95, nas 

págs. 29, col. 4, e 30, cols. 1 e 2. 
ATA DA 54a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E ÕE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e seis de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo 
Rezende, Antônio Carlos Pereira (substituindo este ao 
Deputado Ivo José. por indicação da Liderança do PT) e Célio 
de Oliveira, membros da Comissão de Constituição e Justiça; 
Célio de Oliveira, Roberto Amaral, Agostinho Patrus, Antônio 
Carlos Pereira (substituindo este ao Deputado Marcos 
Helênio, por indicação da Liderança do PT) e Jaime Martins, 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente. 
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Jaime Martins que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada. é subscrita 
pelos parlamentares presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
designa os Deputados Antônio Júlio, na Comissão de 
Constituição e Justiça, e Agostinho Patrus, na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para relatarem, no 
1Q turno, o Projeto de Lei nQ 2.271/94, do Governador do 
Estado, que concede pensão especial a Joaquim Moreira Júnior 
e outros. Prosseguindo, designa os Deputados Geraldo 
Rezende, na Comissão de Constituição e Justiça, e Roberto 
Amaral, na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, para relatarem, no 1Q turno, o Projeto de Lei 
nQ 2.272/94, do Governador do Estado, que acrescenta 
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dispositivos à Lei nQ 6.763, de 26/12/75, que consolida a 
legislação tributária do Estado de Minas Gerais. A seguir, 
designa os Deputados Agostinho Patrus, na Comissão de 
Constituição e Justiça, e Jaime Martins, na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para relatarem, no 
1Q turno, o Projeto de Lei nQ 2.273/94, do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel situado no Município de Congonhas. O Presidente, 
Deputado Célio de Oliveira, passa à discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à deliberação do 
Plenário. Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio emite 
parecer, mediante o qual conclui pela constitucional idade, 
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
2.271/94. Submetido à discussão e votação, é o parecer 
aprovado pelos membros da Comissão de Constituição e 
Justiça. O Deputado Agostinho Patrus emite parecer, mediante 
o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 2.271/94 
com as Emendas nQs 1 e 2. Colocado em discussão e votação, é 
o parecer aprovado pelos membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. O Deputado Geraldo Rezende emite 
parecer, mediante o qual conclui pela constitucionalidade, 
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
2.272/94. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado pelos membros da Comissão de Constituição e 
Justiça. O Deputado Roberto Amaral emite parecer, mediante o 
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 2.272/94 . 
Submetido à discussão e votação, é o parecer aprovado pela 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O 
Deputado Agostinho Patrus emite parecer, mediante o qual 
conclui pela constitucionalidade. pela legalidade e pela 
juridicidade do Projeto de Lei nQ 2.273/94 com a Emenda nQ 
1. Submetido à discussão e votação, é o parecer aprovado 
pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça. O 
Deputado Jaime Martins emite parecer, mediante o qual 
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 2.273/94 com a 
Emenda nQ 1. Submetido à discussão e votação, é o parecer 
aprovado pelos membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Nada mais havendo a ser tratado, 
a Presidência suspende a reunião para que se lavre a ata. 
Reabertos os trabalhos, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, solicita que se proceda à leitura da ata, a 
qual é aprovada e subscrita pelos parlamentares presentes, e 
encerra os trabalhos da Comissão na 12a Legislatura . 

Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente -Geraldo Rezende- Antônio 

Carlos Pereira - Jaime Martins - Agostinho Patrus - Roberto 
Amaral - Antônio Júlio. 
ATA DA 36a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
AÇÃO SOCIAL 
Às dezessete horas do dia vinte e seis de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Péricles 
Ferreira (substituindo este o Deputado Jorge Eduardo, por 
indicação da Liderança do BRD) e Jaime Martins (substituindo 
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este o Deputado Jorge Hannas, por indicação da Liderança do 
PFL), membros da Comissão supracitada. Havend? nume~o 
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carne1ro Leao 
solicita ao Deputado Jaime Martins que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. Não havendo ~orrespondência a ser 
lida, o Presidente passa a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Adelmo Carneiro Leão emite parecer 
favorável à aprovação, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
1.968/94 com a Emenda nQ 1. O Deputado Jorge Eduardo emite 
pareceres favoráveis á aprovação, no 2Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 2.260/94, e, no 1Q turno, dos Projetos de Lei nQs 
2.149 e 2.090/94. Submetido a discussão e votação, são os 
projetos aprovados. A Presidência submete a discussão e 
votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
nQs 1.840/93, 2.045, 2. 125, 2. 158, 2.104 e 2.144/94, os 
quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994. 
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Jorge 

Eduardo- Wilson Pires. 
ATA DA 13a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às nove horas do dia vinte e sete de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Márcio Miranda, Maria José Haueisen, 
Geraldo Rezende e Hely Tarquínio (substituindo este ao 
Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do PP), 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara abertos 
os trabalhos e solicita ao Deputado Hely Tarquínio que 
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, 1 ida e 
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. A 
seguir, a Presidente esclarece que a reunião tem por 
finalidade apreciar os relatórios das audiências públicas 
realizadas pela Comissão em 30/11/94, na Câmara Municipal de 
Alfenas, e em 6/12/94, em Ipatinga, destinadas a apurar 
denúncias de violência policial e a apreciar a matéria 
constante na pauta. A Presidente designa o Deputado Márcio 
Miranda para proceder á leitura dos relatórios, que, após 
submetidos a discussão e votação, são aprovados e subscritos 
pelos Deputados presentes. A seguir, a Presidente passa a 
discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia, quando o Deputado 
Márcio Miranda, relator do Projeto de Lei nQ 1.986/94, no 2Q 
turno, emite parecer favorável á aprovação do projeto. 
Submetida a discussão e votação, é aprovada essa proposição. 
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente suspende os 
trabalhos para que se lavre a ata. Reaberta a reunião, a 
Presidente solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda 
á leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 



15 

membros presentes. Por fim, a Presidente, Deputada Maria 
José Haueisen, agradece a presença dos parlamentares e 
encerra os trabalhos da Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais na 12ª Legislatura. 
Sala das Comissões. 27 de dezembro de 1994. 
Maria José Haueisen, Presidente - Hely Tarquinio - Márcio 

Miranda - Geraldo Rezende. 

COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 1Q/2/95, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado José Militão, comunicando seu afastamento do 
exercício do mandato parlamentar, para assumir o cargo de 
Secretário de Estado de Assuntos Municipais, conforme ato do 
Governador do Estado publicado no "Minas Gerais" de 2/1/95. 
(-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Tarcísio Henriques, comunicando seu afastamento 
do exercício do mandato parlamentar, para assumir o cargo de 
Secretário de Estado da Justiça, conforme ato do Governador 
do Estado publicado no "Minas Gerais" de 2/1/95. (-Ciente. 
Publique-se.) 

Do Deputado Bené Guedes, comunicando seu afastamento do 
exercício do mandato parlamentar para assumir o cargo de 
Secretário de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e 
Energéticos, conforme ato do Governador do Estado publicado 
no "Minas Gerais" de 2/1/95. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado José Ferraz. comunicando seu afastamento do 
exercício do mandato parlamentar para assumir o cargo de 
Secretário de Estado do Trabalho e Ação Social, conforme ato 
do Governador do Estado publicado no ''Minas Gerais" de 
2/1/95. (- Ciente. Publique-se.) 
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Belo Horizonte, sexta-feira, 3 de fevereiro de 1995 

ATAS 

ATA DA 102a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez horas do dia vinte e sete de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Maria Olívia, Péricles Ferreira e 
Bonifácio Mourão, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia, 
declara aberta a reun1ao e solicita ao Deputado Bonifácio 
Mourão que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Em seguida, a Presidente distribui ao Deputado Péricles 
Ferreira os Projetos de Lei nQs 1.463, 1.466, 1.816, 1.817 e 
1.855/93, 1.947, 1.950, 2.041, 2. 193, 2.227 e 2.228/94 e ao 
Deputado Bonifácio Mourão, os Projetos de Lei nQs 2.066, 
2.075, 2.086, 2.102, 2.116, 2.119, 2.126, 2.127, 2.148 e 
2.159/94. Passa-se, então, à 2a parte da reunião, quando são 
discutidas e votadas as proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Deputado Péricles Ferreira emite 
pareceres sobre os Projetos de Lei nQs 1.463 e 1.855/93, 
1.947, 1.950, 2.193, 2.227 e 2.228/94, nos quais conclui 
pela aprovação das matérias. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, ficam aprovados os pareceres. 
A seguir, passa-se à fase em que são apreciadas as 
proposições de deliberação conclusiva da Comissão. O 
Deputado Péricles Ferreira emite pareceres sobre os Projetos 
de Lei nQs 1.466, 1.816 e 1.817/93 e 2.041/94, nos quais 
conclui pela aprovação das matérias. Submetidos a discussão 
e votação, cada um por sua vez, ficam aprovados os 
pareceres. O Deputado Bonifácio Mourão emite pareceres sobre 
os Projetos de Lei nQs 2.066, 2.075, 2.086, 2. 102, 2. 116, 
2.119, 2.126, 2.127, 2.148 e 2.159/94, nos quais conclui 
pela aprovação das matérias. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, ficam aprovados os pareceres. 
A Presidência suspende os trabalhos. Às 14 horas, os 
trabalhos são reabertos pela Presidente. Encontram-se 
presentes os Deputados Sebastião Costa (substituindo o 
Deputado.Péricles Ferreira, por indicação da Liderança do 
BRD) e Alvaro Antônio (substituindo o Deputado José Braga, 
por indicação da Liderança do PDT). A Presidente distribui 
ao Deputado Sebastião Costa o Projeto de Lei Complementar nQ 
29/93 e os Projetos de Lei nQs 1. 066/92, 1 . 469, 1 . 630, 
1.737, 1.789! 1.823, 1.830 e 1.839/93, 2.026 e 2.030/94, e 
ao Deputado Alvaro Antônio, os Projetos de Lei nQs 1.841/93, 
1.927, 2.081, 2.085, 2.103, 2.105, 2.106, 2.107, 2.129, 
2.150 e 2.153/94. Passa-se à fase de discussão e votação das 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa emite pareceres 
sobre o Projeto de Lei Complementar nQ 29/93 e sobre os 
Projetos de Lei nQs 1.066/92, 1.469 e 1.789/93, 2.026 e 



ll 

z 
(5 

"' -~ . ., 
E 
.ê .= 
Q) 

"' "' E 
Q) 

v; 
iii 
C) 

" "' Q) 

.<{ 

"' Qi 
c. 
o 
"' "' Q) a. 
.É 

17 

2.030/94, nos quais conclui pela aprovação das matérias. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os pareceres. São apreciadas, a seguir, as 
proposições de deliberação conclusiva da Comissão. O 
Deputado Sebastião Costa emite pareceres sobre os Projetos 
de Lei nQs 1.630, 1.737, 1.823. 1.830 e 1.839/93 nos quais 
conclui pela aprovação das matérias. Submetidos a discussão 
e votação, cada um por sua vez. são aprovados os pareceres. 
O Deputado Álvaro Antônio emite pareceres sobre os Projetos 
de Lei nQs 1.841/93, 1.927, 2.081, 2.085, 2.103, 2.105, 
2. 106, 2. 107, 2. 129, 2.150 e 2.153 /94, nos quais conclui 
pela aprovação das matérias. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. A 
Presidência suspende os trabalhos. Às 14h45min, os trabalhos 
são reabertos pela Presidente. Encontram-se presentes os 
Deputados Francisco Ramalho e José Braga. A Presidente 
distribui ao Deputado Francisco Ramalho o Projeto de 
Resolução nQ 2.268/94 e os Projetos de Lei nQs 1.930, 2.251, 
2.258 e 2.261/94. O relator emite pareceres nos quais 
conclui pela aprovação das matérias. Submetidos a discussão 
e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. 
Passam a compor o "quorum" da Comissão os Deputados Péricles 
Ferreira e Sebastião Costa (substituindo este ao Deputado 
Geraldo Santanna, por indicação da Liderança do BRD). A 
Presidência distribui ao Deputado Péricles Ferreira o 
Projeto de Lei Complementar nQ 33/94 e os Projetos de Lei 
nQs 2.216, 2.224 e 2.264/94. O relator emite pareceres nos 
quais conclui pela aprovação das matérias. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994. 
Maria Olívia, Presid~nte- José Bra~a- Francisco Ra~alho. 

ATA DA 162a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e sete de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro. comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Roberto Amaral, José Renato, Ermano 
Batista e Antônio Júlio (substituindo os últimos aos 
Deputados Célio de Oliveira e Jaime Martins, 
respectivamente, por indicação da Liderança do BRD), membros 
da supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, assume a 
direção dos trabalhos o Deputado Roberto Amaral; havendo 
número regimental, ele declara aberta a reunião e solicita 
ao Deputado José Renato que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros oresentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina ~ apreciar as matérias constantes na pauta e designa 
o Deputado Antônio Júlio para relatar os Projetos de Lei nQs 
1.913/94, do Deputado Jaime Martins, e 2.271/94 e 2.273/94, 
do Governador do Estado; o Deputado José Renato, para 
relatar os Projetos de Lei nQs 2.077/94, do Tribunal de 
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Contas, e 2.272/94, do Governador do Estado. A Presidência 
avoca a si a relataria do Projeto de Resolução nQ 2.257/94. 
da Comissão de Agropecuária e Política Rural. A Presidência 
determina a inversão da pauta. de forma que os Projetos de 
Lei nQs 1.460/93 e 2.088/94 sejam apreciados em último 
lugar. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, passa-se à 2ª 
fase da Ordem do Dia, com a discussão e ~ votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas á ~ · 'beração do 
Plenário da Assembléia. Em seguida, faz use :a palavra o 
Deputado Antônio Júlio, que solicita seja baixado em 
diligência o Projeto de Lei nQ 1.913/94, o que é deferido 
pela Presidência. O referido Deputado emite pareceres 
mediante os quais conclui pela aprovação, no 2Q turno, dos 
Projetos de Lei nQs 2.271 e 2.273/94. na forma do vencido no 
1Q turno. Em seguida, o Deputado José Renato emite pareceres 
mediante os quais conclui pela aprovação, no 2Q turno, dos 
Projetos de Lei nQs 2.077/94 na forma do vencido no 1Q 
turno, com as Emendas nQs 1, 2 e 3 e 2.272/94 na forma 
proposta. Finalmente, o Deputado Roberto Amaral emite 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto 
de Resolução nQ 2.257/94 no 2Q turno, na forma do vencido no 
1Q turno. Colocados em discussão e votação, cada um por sua 
vez, são os pareceres aprovados. Logo após, a Presidência 
suspende os trabalhos até que haja condições de os projetos 
constantes na pauta serem apreciados. Reabertos os 
trabalhos. verifica-se a presença dos Deputados Célio de 
Oliveira, Agostinho Patrus, Sebastião Costa, Tarcísio 
Henriques, José Leandro (substituindo os dois últimos aos 
Deputados José Renato e Roberto Amaral, respectivamente, por 
indicação da Liderança do BRD) e Antônio Carlos Pereira 
(substituindo o Deputado Marcos Helênio, por indicação da 
Liderança do PT), membros da Comissão supracitada. O 
Presidente. Deputado Célio de 01 iveira, passa a palavra ao 
Deputado Tarcísio Henriques, que emite parecer, mediante o 
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.460/94 no 
2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. O Deputado 
Sebastião Costa emite parecer. mediante o qual conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei nQ 2.088/94 no 2Q turno. na 
forma do vencido no 1Q turno. com a Emenda nQ 1. O Deputado 
José Leandro emite pareceres, mediante os quais conclui pela 
aprovação, no 2Q turno. dos Projetos de Lei nQs 2.154 e 
2.093/94 na forma proposta. Colocados em discussão e 
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. A 
Presidência suspende a reunião por alguns instantes, para a 
lavratura da ata de encerramento dos trabalhos desta 
Comissão. Reaberta a reun1ao, o Presidente solicita ao 
Deputado Antônio Carlos Pereira que proceda à leitura da 
ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Nada mais havendo a ser tratado e cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados e encerra os trabalhos da 
Comissão. 
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994. 
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de Oliveira, Presidente -José Leandro Antônio 
Pereira - Sebastião Costa - Agostinho Patrus. 

117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo 
Rezende, Ivo José, Ermano Batista e Célio de Oliveira, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Célio de Oliveira que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior que. lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Na fase de 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas 
à apreciação do Plenário, a palavra é concedida ao Deputado 
Célio de Oliveira, que emite parecer pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
Projeto de Lei nQ 2.147/94 na forma do Substitutivo nQ 1. 
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Ainda 
com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira emite parecer 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 2.136/94. 
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Quanto 
ao Projeto de Lei nQ 2.263/94, o relator, Deputado Célio de 
Oliveira, solicita prazo regimental para emitir seu parecer. 
Em seguida, o Deputado Ermano Batista emite pareceres pela 
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei nQs 1.874, 2.008 e 
2. 170/94; o Deputado Ivo José emite parecer pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 2.083/94; o 
Deputado Geraldo Rezende emite pareceres pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 2.094/94, e pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei nQs 2.132 e 2.237/94. Postos em discussão e 
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Na 
fase de discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário, a palavra é concedida ao Deputado 
Ermano Batista, que procede à leitura dos pareceres do 
relator, Deputado Antônio Pinheiro, sobre os Projetos de Lei 
nQs 1.683/93 e 2.040/94, mediante os quais conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria. Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, 
são os pareceres aprovados. Em seguida, o Deputado Geraldo 
Rezende emite pareceres pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nQs 
2. 152, 2.221 e 2.249/94, os dois últimos com emendas que 
receberam o nQ 1; o Deputado Ivo José emite pareceres pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei nQS 2.252 e 2.255/94; o Deputado Célio de 
01 iveira emite parecer pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
2.253/94. Postos em discussão e votação, cada um por sua 
vez. são os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da 
reunião e tendo em vista o encerramento da legislatura, a 
Presidência suspende os trabalhos para que seja lavrada a 
ata. Reaberta a reunião, o Presidente solicita ao Deputado 
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Geraldo Rezende que proceda à leitura desta ata, que, 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes, e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994. 
Antônio Júlio, Presidente- Célio de Oliveira Ermano 

Batista - Geraldo Rezende - Ivo José. 
ATA DA 52a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃÕ PÚBLICA 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se, na 
Sala das Comissões, os Deputados Tarcísio H~~riques, Ivo 
José (substituindo este ao Deputado Antônio Fuzatto, por 
indicação da Liderança do PT), José Renato, Ermano Batista e 
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental o Presidente, Deputado Tarcisio Henriques, 
declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita 
ao Deputado José Renato que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. Não havendo correspondência a ser 
lida, passa-se à 2a parte da reunião com a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário da Assembléia. O Deputado Tarcisio Henriques, 
avocando para si a relataria das emendas apresentadas em 
Plenário, no 2Q turno, ao Projeto de Lei Complementar nQ 
22/92, de autoria do Tribunal de Justiça, que contém a 
organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas 
Gerais, lê seu parecer, o qual conclui pela aprovação das 
Emendas nQs 35, 46, 50, 52, 53, 56, 58 e 59; pela aprovação 
da Emenda nQ 26, na forma da Subemenda nQ 1; pela rejeição 
das Emendas nQs 25, 27 a 30, 33, 34, 37 a 39, 41, 43 a 45, 
47 a 49, 55 e 57 e pela prejudicialidade das Emendas nQs 20 
a 24, 31, 32, 36, 40, 42, 51 e 54. Colocado em discussão e 
votação, é aprovado o parecer, registrando-se a abstenção do 
Deputado Ivo José. O Presidente determina a retirada de 
pauta dos Projetos de Lei nQs 1. 114/92; 1.456/93; 1.911/94; 
879/92; e 2.038/94 para ulterior apreciação. 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, 28 de dezembro de 1994. 
Tarcísio Henriques, Presidente- Ermano Batista - Adelmo 

Carneiro Leão - Jorge Eduardo. 
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL 
Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
sete de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jaime Martins, 
Arnaldo Canarinho e Ambrósio Pinto (substituindo ao Deputado 
Wilson Pires, por indicação da Liderança do PP), membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental e verificada 
a ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado 
Jaime Martins assume a direção dos trabalhos e solicita ao 
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Deputado Arnaldo Canarinho que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. O Presidente suspende a reun1ao por 
quinze minutos e às dezoito horas são reabertos os trabalhos 
com a presença dos Deputados Antônio Júlio, Ambrósio Pinto e 
Geraldo Rezende (substituindo, respectivamente, os Deputados 
Ajalmar Silva, Wilson Pires e Jorge Eduardo, por indicação 
do BRD, PP e PMDB). O Deputado Antônio Júlio assume a 
Presidência e, na fase de discussão e votação de parecer 
sobre proposição sujeita a apreciação do Plenário, distribui 
ao Deputado Geraldo Rezende o Projeto de Lei nQ 2.088/94 
para emitir parecer sobre as emendas apresentadas em 
Plenário. Com a palavra, o relator Deputado Geraldo Rezende 
profere seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação 
das Emendas nQs 2 e 3. Submetido à discussão e à votação é o 
parecer aprovado por unanimidade. Logo após, o Presidente 
suspende a reunião para a lavratura da ata. Reabertos os 
trabalhos, solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que proceda à 
leitura da ata da reunião, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra 
os trabalhos da Comissão de Agropecuária e Política Rural. 
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994. 
Antônio Júlio, Presidente Ambrósio Pinto Geraldo 

Rezende. 

COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 31/1/95, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Tarcísio Henriques (2), comunicando o 
falecimento dos Srs. João Antônio Bilheiro, Prefeito 
Municipal de Mirai, ocorrido em 27/1/95, e Edgar Godoy da 
Mata Machado. ocorrido nesta Capital, em 31/1/95. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

- O Sr. Presidente despachou, em 2/2/95, as seguintes 
comunicações: 

Dos Deputados Wanderley Ávila, José Militão, José Maria 
Barros, Francisco Ramalho, Arnaldo Canarinho, Péricles 
Ferreira, Miguel Martini e João Leite, os quais compõem a 
Bancada do PSDB; José Ferraz, Romeu Queiroz, Dílzon Melo, 
Simão Pedro Toledo, José Bonifácio, Ajalmar Silva, Maria 
Olívia, Agostinho Patrús, Marcelo Cecé e Paulo Schettino, os 
quais compõem a Bancada do PTB; Ronaldo Vasconcellos, Ermano 
Batista, Olinto Godinho e Carlos Pimenta, os quais compõem a 
Bancada do PL, informando seu agrupamento com o objetivo de 
constituir a Maioria desta Casa. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Ronaldo Vasconcellos, informando ter sido 
escolhido Líder da Bancada do PL. (-Ciente. Publique-se.) 
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Belo Horizonte, sábado, 4 de fevereiro de 1995 

COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 3/2/95, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Simão Pedro Toledo, comunicando o falecimento, 
em 2/2/95, da Sra. Geralda Sebastiana Oliveira, mãe do Sr. 
José Aparecido de Oliveira, Prefeito Municipal de Toledo. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Gil Pereira, comunicando sua indicação para 
Líder da Minoria. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Sebastião Helvécio, comunicando sua indicação 
para Líder do PP. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Mauro Lobo, comunicando seu afastamento do 
exercício parlamentar para assumir o cargo de Secretário de 
Estado de Ciência e Tecnologia. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Mauri Torres, comunicando sua indicação para 
Líder do PMDB. (-Ciente. Publique-se.) 
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Belo Horizonte, terça-feira, 7 de fevereiro de 1995 

ATAS 

ATA DA 4a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CO~STITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, ÕE SAÚDE E AÇAO SOCIAL, DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA E 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito 
de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro. comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Jorge Hannas, Maria 
Elvira e Bernardo Rubinger (substituindo, respectivamente, 
os Deputados Clêuber Carneiro, Geraldo Rezende e Antônio 
Pinheiro, por indicação da Liderança do BRD), Adelmo 
Carneiro Leão (substituindo o Deputado Ivo José, por 
indicação da Liderança do PT), Antônio Júlio, Ermano Batista 
e Célio de Oliveira, membros da Comissão de Constituição e 
Justiça; Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão, Wilson Pires e 
Jorge Eduardo, membros da Comissão de Saúde e Ação Social; 
Jorge Eduardo e Maria Elvira (substituindo, respectivamente, 
os Deputados José Renato e Àlvaro Antônio, por indicação da 
Liderança do BRD), Wilson Pires (substituindo o Deputado 
João Marques, por indicação do PP), Ermano Batista e Antônio 
Carlos Pereira, membros da Comissão de Administração 
Pública; Célio de Oliveira, Agostinho Patrus, Antônio Carlos 
Pereira (substituindo este o Deputado Marcos Helênio, por 
indicação da Liderança do PT) e Wilson Pires (substituindo o 
Deputado João Marques por indicação da Liderança do PP). 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge 
Hannas, declara aberta a reunião e solicita que se proceda a 
leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. A Presidência informa que a reunião 
tem a finalidade de apreciar os pareceres sobre o Projeto de 
Lei nQ 2.263/94, que autoriza o Poder Executivo a instituir 
o Sistema Estadual de Medicina de Urgência - SEMUR - e dá 
outras providências, e designa os Deputados Célio de 
Oliveira, Jorge Eduardo. Ermano Batista e Agostinho Patrus 
para relatarem o referido projeto, respectivamente, pelas 
Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Ação Social, 
Administração Pública e Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Logo após, a Presidência solicita ao relator 
da Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Célio de 
Oliveira, que emita seu parecer. Este Deputado requer a 
suspensão da reunião. o que é deferido pelo Presidente. 
Reabertos os trabalhos, a Presidência dá conhecimento do 
acordo firmado entre as Lideranças, segundo o qual o Projeto 
de Lei nQ 2.263/94 será apreciado em 1Q turno. desde que 
garantidas, no 2Q turno, a apresentação de propostas de 
emendas, sua publicação e a apreciação pela Comissão de 
Saúde e Ação Social. Em seguida, o Presidente passa a 
palavra ao Deputado Célio de Oliveira, que emite parecer 
pela Comissão de Constituição e Justiça, mediante o qual 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
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juridicidade do Projeto de Lei nQ 2.263/94. Fazem uso da 
palavra para discutir os Deputados Wilson Pires. Maria 
Elvira, Ermano Batista, Antônio Carlos Pereira e Adelmo 
Carneiro Leão. Em seguida, os Deputados Jorge Eduardo, 
Ermano Batista e Agostinho Patrus emitem pareceres pela 
aprovação do Projeto de Lei nQ 2.263/94, na forma proposta, 
respectivamente, pelas Comissões de Saúde e Ação Social. de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Submetidos à discussão e à votação, são 
aprovados todos os pareceres. com votos contrários dos 
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Antônio Carlos Pereira e 
Wilson Pires. A Presidência suspende a reunião por 5 minutos 
para que se lavre a ata. Reabertos os trabalhos, a 
Presidência determina a leitura da ata. que, aprovada, é 
subscrita pelos parlamentares presentes. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
Deputados e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994. 
Jorge Hannas, Presidente - Maria Elvira - Bernardo Rubinger 

- Adelmo Carneiro Leão -Antônio Júlio- Ermano Batista-
Célio de Oliveira- Wilson Pires- Jorge Eduardo- Antônio 
Carlos Pereira - Agostinho Patrus. 
ATA DA 78a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA -
Às dez horas do dia vinte e oito de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala da~ 
Comissões os Deputados Tarcísio Henriques. Adelmo Carneiro 
Leão (substituindo este ao Deputado Antônio Fuzatto, por 
indicação da Liderança do PT), Jorge Eduardo (substituindo o 
Deputado José Renato, por indicação da Liderança do PMDB) e 
Ermano Batista, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente. Deputado Tarcísio 
Henriques, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado 
Ermano Batista que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Não havendo correspondência a ser 1 ida, o 
Presidente passa à distribuição de proposições e designa o 
Deputado Jorge Eduardo para relatar o Projeto de Lei nQ 
1.114/92, de autoria do Deputado Marcos Helênio, e o 
Deputado Ermano Batista para relatar o Projeto de Lei nQ 
1.854/93, também de autoria do Deputado Marcos Helênio. 
Encerrada essa fase, passa-se à 2a parte da reunião, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado 
Jorge Eduardo emite seu parecer sobre o Projeto de Lei nQ 
1.114/92, mediante o qual conclui pela aprovação da 
proposição na forma do vencido no 1Q turno. Colocado em 
discussão e votação, é aprovado o parecer. A seguir. o 
Deputado Ermano Batista emite seu parecer sobre o Projeto de 
Lei nQ 1.854/93. mediante o qual conclui pela aprovação da 
proposição na forma do vencido no 1Q turno. Discutido e 
votado, é aprovado o parecer. Passa-se à 2a fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado 
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Antônio Fuzatto conclui pela aprovação, no 2Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 1.456/93, do Deputado Raul Messias, na 
forma do vencido no 1Q turno; o Deputado Álvaro Antônio 
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.911/94, do 
Deputado Mauri Torres; o Deputado Ermano Batista conclui 
pela aprovação, no 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 879/92, do 
Deputado Anderson Adauto, na forma do Substitutivo nQ 1; o 
Deputado Geraldo Rezende conclui pela aprovação, no 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 2.038/94, do Deputado José 
Militão. Discutidas e votadas, cada um por sua vez, são 
aprovadas todas as proposições. O Presidente informa que, 
nos termos da Deliberação da Mesa nQ 487, encontra-se sobre 
a mesa o Requerimento nQ 5.494/94, do Deputado Geraldo da 
Costa Pereira, que solicita voto de congratulações com Ari 
José de Castro, servidor desta Casa. pelos 40 anos dedicados 
ao serviço público. Colocado em votação, é aprovado o 
requerimento. O Presidente suspende a reunião até que a 
Comissão tenha condições de apreciar os pareceres de redação 
final das proposições ainda pendentes. Às 14 horas do dia 29 
de dezembro de 1994, o Presidente reabre os trabalhos e 
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei nQs 1.456/93 e 1.911/94, os quais são 
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião. o Presidente 
suspende os trabalhos para que seja lavrada a ata da 
reunião, em virtude do término da legislatura. Reabertos os 
trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Jorge Eduardo 
que proceda à leitura da ata. que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. bem como agradece a 
presença de todos e encerra a reunião. 
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994. 
Tarcisio Henriques, Presidente - Adelmo Carneiro Leão 

Jorge Eduardo- Ermano Batista. 
ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às dez horas do dia vinte e oito de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão, 
Jorge Eduardo e Wilson Pires, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Jorge Hannas, solicita que se proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. Não havendo correspondência a ser 
lida, passa-se a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado 
Jorge Eduardo emite parecer favorável à aprovação, no 2Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 2.090/94. Submetido a discussão 
e votação, é a matéria aprovada. A seguir, a Presidência 
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei nQs 1.466/93, 2.116/94, 1.737, 1.816/93, 
2.119/94, 1.839 e 1.817/93, 2.126. 2.081, 2.041, 2. 159, 
2.105, 2.066, 2.148, 2.107, 2.075, 2.127, 2.150, 2.086, 
2.153 e 2.102/94 e 1.630/93, os quais são aprovados. Nada 
mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a 
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presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente -Jorge Eduardo- Wilson 

Pires. _ . _ _ 
ATA DA 103a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAÇAO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Maria Olivia, José Braga e 
Francisco Ramalho, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Braga 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, 
a Presidente distribui ao Deputado Francisco Ramalho os 
Projetos de Lei nQs 710/92, 1.985 e 2.055/94. Passa-se à 2ª 
parte da reunião, fase em que são apreciadas as proposições 
de deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Francisco Ramalho emite parecer mediante 
o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 2.055/94. 
Submetido a discussão e votação, fica aprovado o parecer. 
Passa-se, a seguir, à apreciação das proposições sujeitas à 
deliberação conclusiva da Comissão. o Deputado Francisco 
Ramalho emite pareceres mediante os quais conclui pela 
aprovação dos Projetos de Lei nQs 710/92 e 1.985/94. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, ficam 
aprovados os pareceres. A.Presidência suspende os trabalhos 
por tempo indeterminado. As 18 horas, estando presentes os 
Deputados José Braga e Francisco Ramalho, o Vice-Presidente, 
Deputado Péricles Ferreira, assume a Presidência e distribui 
ao Deputado Francisco Ramalho o Projeto de Resolução nQ 
2.257/94 e os Projetos de Lei nQs 2.077, 2.271 e 2.273/94. O 
referido relator emite pareceres mediante os quais conclui 
pela aprovação das mencionadas proposições. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, ficam aprovados os 
pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para a 
próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994. 
Maria Olívia, Presidente- Francisco Ramalho- José Braga. 

ATA DA 37a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove 
de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, 
Wilson Pires, Jorge Eduardo e José Leandro, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicita que se 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não havendo 
correspondência a ser lida, o Presidente passa à discussão e 
à votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. A Presidência suspende os trabalhos 
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para análise das matérias e os reabre às 14h45min, quando 
submete à discussão e à votação os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei nQs 2.090, 2.260 e 1.968/94, os 
quais são aprovados. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência suspende a reunião para que se lavre a ata. 
Reabertos os trabalhos, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, solicita que se proceda à leitura da ata, 
a qual é aprovada e subscrita pelos parlamentares, e encerra 
os trabalhos da 12ª Legislatura. 

Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente -Jorge Eduardo- Wilson 

Pires. 
ATA DA 104a REUNIÃO DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Maria Olívia, Bonifácio 
Mourão e Francisco Ramalho, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria 
Olívía, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado 
Bonifácio Mourão que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Em seguida, a Presidente distribui ao Deputado 
Francisco Ramalho os Projetos de Lei nQs 868, 1.114/92, 
1.276, 1.456, 1.460, 1.539, 1.720, 1.721, 1.812, 1.826, 
1.829, 1.854/93, 1.911' 1.968, 1.986, 2.000, 2.056, 2.059, 
2.088, 2.090, 2. 140, 2. 142, 2. 155, 2.260, 2.272 e 2.209/94, 
e, ao Deputado Bonifácio Mourão, o Projeto de Lei nQ 
1.836/93. Passa, a seguir, à 2ª parte da reunião, sendo 
discutidas e votadas as proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. O Deputado Francisco Ramalho emite pareceres 
sobre os Projetos de Lei nQs 868 e 1.114/92, 1.460 e 
1.854/93, 2.000, 2.056, 2.088, 2. 155. 2.272 e 2.209/94, 
mediante os quais conclui pela aprovação das matérias. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez. são 
aprovados os pareceres. A seguir, passa-se à fase em que são 
apreciadas as proposições de deliberação conclusiva das 
comissões. O Deputado Francisco Ramalho emite pareceres 
sobre os Projetos de Lei nQs 1.276, 1.456, 1.539, 1.720, 
1.721, 1.812, 1.826 e 1.829/93. 1.911, 1.968, 1.986, 2.059, 
2.090, 2. 140, 2.142 e 2.260/94, mediante os quais conclui 
pela aprovação das matérias. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez. são aprovados os pareceres. 
Neste momento, a Deputada Maria Olívia passa a Presidência 
ao Deputado Francisco Ramalho, para que seja apreciado o 
Projeto de Lei nQ 1.836/93, de sua autoria. O Deputado 
Bonifácio Mourão emite parecer. mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação, fica 
aprovado o parecer. Reassumindo a Presidência, a Deputada 
Maria 01 ívia suspende os trabalhos e, às 15h30min, reabre-
os, estando presentes os Deputados Francisco Ramalho e 
Antônio Genaro. A Presidente distribui o Projeto de Lei 
Complementar nQ 22/92 ao Deputado Francisco Ramalho, o qual 
emite parecer concluindo pela aprovação da matéria. 
Submetido a discussão e votação, fica aprovado o parecer. 
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Cumprida a finalidade da reunião e tendo em vista o 
encerramento da atual legislatura, a Presidência suspende a 
reunião pa~a a lavratura desta ata, a qual, reabertos os 
trabalhos, e submetida à consideração dos membros da 
Comissão e, após lida e discutida, é aprovada sem restrições 
e subscrita pelos membros presentes. Nada mais havendo a 
tratar, a Presidente agradece a presença de todos e encerra 
os trabalhos da Comissão. 
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994. 
Maria Olívia, Presidente- Bonifácio Mourão- Francisco 

Ramalho. 

COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 6/2/95, a seguinte 
comunicação: 

Dos Deputados Clêuber Carneiro, Jorge Hannas. Sebastião 
Costa, Bilac Pinto, Djalma Diniz, Leonídio Bouças. Paulo 
Piau e Sebastião Navarro Vieira, dando ciência da eleição do 
Deputado Jairo Ataide como Líder do PFL. (- Ciente. 
Publique-se. Cópia às Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio 
às Comissões.) 

Do Deputado Ronaldo Vasconcellos, comunicando a indicação 
do Deputado Olinto Godinho para Vice-Líder da Bancada do PL 
nesta Casa. (-Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças e à 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.) 
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Belo Horizonte, quinta-feira, 9 de fevereiro de 1995 

COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 8/2/94, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Dilzon Melo, comunicando a indicação do seu 
nome como Líder da Bancada do PTB durante o ano de 1995. (-
Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças e à Gerência-Geral 
de Apoio às Comissões.) 

Dos Deputados Almir Cardoso, Durval Ângelo, Gilmar Machado, 
Marcos Helênio, Anivaldo Antônio, Geraldo Nascimento, Ivo 
José e Maria José Haueisen, dando ciência da eleição dos 
Deputados Gilmar Machado e Geraldo Nascimento como Líder e 
Vice-Líder do PT, respectivamente. (-Ciente. Publique-se. 
Cópia às Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões.) 
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Belo Horizonte, sexta-feira, 10 de fevereiro de 1995 

COMUNICAÇÃO 

O Sr. Presidente despachou. em 9/2/95, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Hely Tarquinio, dando ciência do cancelamento 
de sua filiação ao PP a partir de 2/2/95. (- Ciente. 
Publique-se. Cópia às Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio 
às Comissões.) 
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Belo Horizonte, sábado, 11 de fevereiro de 1995 

COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 10/2/95, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, dando ciência do 
falecimento do Sr. Waldemar Miguel, em 9/2/95, em Poços de 
Caldas. (- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Simão Pedro Toledo (2), dando c1encia do 
falecimento da Srta. Simone Ribeito da Silva, em 7/2/95, em 
Pouso Alegre, e da Sra. Maria Cristina de Freitas Canelhas, 
em 8/2/95, em São Paulo. (- Ciente. Oficie-se.) 



Belo Horizonte, terça-feira, 14 de fevereiro de 1995 

ATA 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DESTINADA À POSSE DOS DEPUTADOS 
DA 13a LEGISLATURA, À ELEIÇÃO DA MESA PARA 
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O BIENIO 1995-1996 E À INSTALAÇÃO DA 13ª 
LEGISLATURA, EM lo DE FEVEREIRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Ibrahim Jacob 
e Agostinho Patrús 

SUMÁRIO: ABERTURA- POSSE DOS DEPUTADOS DA 13ª LEGISLATURA: 
nomeação de comissão; composição da Mesa; destinação da 
reunião; execução do Hino Nacional; compromisso regimental e 
assinatura do termo de posse; declaração de posse 
Apresentação do Coral da ASLEMG - Suspensão da reunião -
ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLÉIA PARA O BIÊNIO 1995-1996: 
reabertura da reun1ao; composição da Mesa; leitura da 
relação das candidaturas registradas; questão de ordem; 
chamada para votação; apuração; anúncio do resultado; 
proclamação dos eleitos; posse dos membros da Mesa da 
Assembléia - DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DA 13ª LEGISLATURA -
Palavras do Sr. Presidente Questões de ordem 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob) - Declaro aberta 

a reunião. 
POSSE DOS DEPUTADOS DA 13ª LEGISLATURA 

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

Wanderley Ávila, Álvaro Antônio, Romeu Queiroz e Bilac Pinto 
para, em comissão. introduzirem no recinto do Plenário as 
autoridades que se encontram no Salão Nobre. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - Convido a tomar assento à Mesa os Exmos. 

Srs. Dr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado; 
Desembargador Paulo Tinoco, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, em exercício; Dr. Célio 
de Castro, Vice-Prefeito de Belo Horizonte. representando o 
Prefeito Patrus Ananias; General de Divisão Francisco Stuart 
Campbell Pamplona, Comandante da 4a Divisão de Exército; e 
Vereador João Paulo Gomes da Silva, Presidente da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte. Convido, ainda, os Deputados 
eleitos e diplomados Bonifácio Mourão e Simão Pedro Toledo 
para exercerem, respectivamente. as funções de 1Q e 2Q-
Secretários. 

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

preparatória à posse dos Deputados eleitos e diplomados para 
a 13a Legislatura, à eleição da Mesa para o biênio 1995-1996 
e à instalação da 13a Legislatura, nos termos do Titulo r. 



"' o 
·;o . ., 
E o c: 
" "' "' E 
" v; 
v; 
" "O 

"' C) 

·~ 
~ 
C) 
c. 
o 
~ 
"' c. 
E 

33 

Capítulo II, Seções a IV do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir o Hino 

Nacional, a ser executado pela Banda da PMMG. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Compromisso Regimental e Assinatura do Termo de Posse 
O Sr. Presidente- A Presidência convida os presentes a 

ouvir, de pé, o compromisso de posse: 
"Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da 

República e do Estado, bem como desempenhar, leal e 
honradamente, o mandato que me foi confiado pelo povo 
mineiro." 

- O Presidente presta o compromisso regimental e assina o 
termo de posse. 

O Sr. Presidente- O Sr. Secretário vai proceder à chamada 
dos Deputados eleitos e diplomados para a 13a Legislatura. A 
Presidência esclarece aos Deputados que, quando forem 
chamados, deverão, individualmente, de pé, prestar o 
juramento, pronunciando as palavras "Assim o prometo", e, 
logo em seguida, assinar o termo de posse. Esclarece, ainda, 
que, em conformidade com o 9 2Q do art. 6Q do Regimento 
Interno, o compromissando não poderá, no ato da posse, 
apresentar declaração oral ou escrita. Com a palavra, o 1Q-
Secretário, Deputado Bonifácio Mourão. 

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

- Prestam o compromisso regimental e assinam o termo de 
posse os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alberto 

Pinto Coelho - Aldimar Rodrigues -, Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Anderson Adauto -
Anivaldo Antônio -Antônio Genaro- Antônio Júlio- Antônio 
Roberto - Antônio Zeitune - Arnaldo Canarinho - Bené Guedes 
- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão -Carlos Murta- Carlos 
Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo- Dinis Pinheiro-
Djalma Diniz - Durval Ângelo- Elmo Braz - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gilberto 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- Jorge Hannas - José 
Bonifácio - José Braga - José Ferraz- José Henrique- José 
Maria Barros -José Militão- Kemil Kumaira Leonídio 
Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cecé Marcelo 
Gonçalves - Marco Régis Marcos Helênio Maria José 
Haueisen - Maria 01 ívia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Pettersen Paulo Piau Paulo 
Schettino- Péricles Ferreira -Raul Lima Neto Rêmolo 
Aloise- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira 
Simão Pedro Toledo- Tarcísio Henriques- Wanderley Ávila-
Wilson Trópia. 

Declaração de Posse 
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o Sr. Presidente No exercício da Presidência da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, declaro 
empossados os Deputados que prestaram compromisso nesta 
reunião. 

Apresentação do Coral da ASLEMG 
O Sr. Presidente Convido os presentes a ouvir a 

apresentação do coral da ASLEMG, sob a regência do maestro 
Guilherme Bragança. 

- O coral da ASLEMG faz sua apresentação. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reun1ao 
pelo prazo de 15 minutos para que os Deputados empossados 
recebam os cumprimentos. Manifestamos a todas as autoridades 
e convidados os agradecimentos do Poder Legislativo pelo 
comparecimento a esta solenidade. Está suspensa a reunião. 

ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLÉIA PARA O 
BIÊNIO 1995-1996 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Está reaberta a reunião. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência, neste instante, dará 

início ao processo de eleição dos membros da Mesa da 
Assembléia para o biênio 1995-1996. Convido os Deputados 
Bonifácio Mourão e Simão Pedro Toledo para exercerem as 
funções de 1Q e 2Q-Secretários, respectivamente. Convido, 
ainda, os Deputados Clêuber Carneiro e José Bonifácio para 
atuarem como escrutinadores. 

Leitura da Relação das Candidaturas Registradas 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, 

em conformidade com o inciso r do art. 9Q do Regimento 
Interno, foram registradas as seguintes candidaturas: 
Presidente: Deputado Agostinho Patrús PTB; 1Q-Vice-

Presidente: Deputado Wanderley Ávila PSDB; 2Q-Vice-
Presidente: Deputado Sebastião Navarro Vieira - PFL; 3Q-
Vice-Presidente: Deputado Paulo Pettersen PP; 1Q-
Secretário: Deputado Rêmolo Aloise - PMDB; 2a-Secretária: 
Deputada Maria José Haueisen - PT; 3Q-Secretário: Deputado 
Ibrahim Jacob - PDT; 4Q-Secretário: Deputado Ermano Batista 
- PL; 5Q-Secretário: Deputado Antônio Júlio- PMDB. 
Constam, também, registros de candidaturas avulsas dos 

seguintes Deputados: Hely Tarquínio, do PP, para o cargo de 
3Q-Vice-Presidente; e Anderson Adauto, do PMDB, para o cargo 
de Presidente. 

Questão de Ordem 
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, solicito a 

retirada de minha candidatura à Presidência. 
O Sr. Presidente - É regimental. Está, portanto, retirada a 

candidatura do Deputado Anderson Adauto à Presidência da 
Assembléia. 

Chamada para Votação 
O Sr. Presidente- A Presidência solicita ao 1Q-Secretário 

que proceda à chamada para votação dos Deputados, os quais 
receberão dos escrutinadores os envelopes devidamente 
rubricados. Em seguida, na cabine, deverão colocar nos 
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envelopes as cédulas contendo o nome de seu candidato a 
Presidente, 1Q, 2Q e 3Q-Vice-Presidentes, 1Q, 2Q, 3Q, 4Q e 
5Q-Secretários. Com a palavra, o 1Q-Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada para votação.) 
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -Alberto 

Pinto Coelho - Aldimar Rodrigues Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Anderson Adauto-
Anivaldo Antônio -Antônio Genaro- Antônio Júlio- Antônio 
Roberto - Antônio Zeitune - Arnaldo Canarinho - Bené Guedes 
- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão -Carlos Murta- Carlos 
Pimenta - Clêuber Carneiro- Dilzon Melo- Dinis Pinheiro-
Djalma Diniz - Durval Ângelo- Elmo Braz- Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gilberto Pereira Gilmar Machado 
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Batista de Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Ferraz - José 
Henrique- José Maria Barros- José Militão- Kemil Kumaira 
- Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé 
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
José Haueisen- Maria Olivia- Mauri Torres- Miguel Martini 
- Olinto Godinho- Paulo Pettersen -Paulo Piau- Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Rêmolo 
Aloise- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio -Sebastião Navarro Vieira 
Simão Pedro Toledo- Tarcisio Henriques- Wanderley Ávila-
Wilson Trópia. 

Apuração 
O Sr. Presidente A Presidência solicita aos 

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

- Procede-se à contagem das sobrecartas. 
O Sr. Presidente -Votaram 77 Deputados. Foram encontradas 

na urna 77 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência 
solicita aos escrutinadores que façam a separação das 
cédulas de acordo com os cargos a serem preenchidos. bem 
como a leitura e a anotação dos votos no boletim de 
apuração. 

- Faz-se a leitura e a anotação no boletim . 
Anúncio do Resultado 

O Sr. Presidente - A Presidência vai anunciar o resultado 
da votação: 
Presidente - Deputado Agostinho Patrús, 75 voto~; 2 em 

branco; 1Q Vice-Presidente- Deputado Wanderley Avila, 76 
votos; 1 em branco; 2Q Vice-Presidente - Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, 77 votos; 3Q-Vice-Presidente Deputado 
Paulo Pettersen, 39 votos; Deputado Hely Tarquínio. 37 
votos; 1 voto nulo. Eleito o Deputado Paulo Pettersen; lQ-
Secretário - Deputado Rêmolo Aloise, 75 votos; 2 em branco; 
2Q-Secretário - Deputada Maria José Haueisen, 72 votos; 5 em 
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branco; 3Q-Secretário - Deputado Ibrahim Jacob. 75 votos; 2 
em branco; 4Q-Secretário Deputado Ermano Batista, 73 
votos; 4 em branco; SQ-Secretário- Deputado Antônio Júlio, 
74 votos; 3 em branco. 

Proclamação dos Eleitos 
o Sr. Presidente- Proclamo eleitos: Presidente. o Deputado 

Agostinho Patrús; 1Q-Vice-Presidente. o Deputado Wanderley 
Ávila; 2Q-Vice-Presidente, o Deputado Sebastião Navarro 
Vieira; 3Q-Vice-Presidente, o Deputado Paulo Pettersen; 1Q-
Secretário, o Deputado Rêmolo Aloise; 2a-Secretária, a 
Deputada Maria José Haueisen; 3Q-Secretário, o Deputado 
Ibrahim Jacob; 4Q-Secretário, o Deputado Ermano Batista; SQ-
Secretário, o Deputado Antônio Júlio. 

Posse dos Membros da Mesa da Assembléia 
o Sr. Presidente- Convido o Deputado Agostinho Patrús a 

comparecer à Mesa. No exercício da atribuição que me confere 
o Regimento Interno, declaro empossado como Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais o Deputado 
Agostinho Patrús. 
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Assumindo 

esta Presidência, convido o Deputado Wanderley Ávila a 
comparecer à Mesa. Declaro empossado como lQ-Vice-Presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais o 
Deputado Wanderley Ávila. 
- O 1Q-Vice-Presidente eleito assume seu lugar. 
o Sr. Presidente - Convido o Deputado Sebastião Navarro 

Vieira a comparecer à Mesa. Declaro empossado como 2Q-Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

- O 2Q-Vice-Presidente eleito assume seu lugar. 
O Sr. Presidente - Convido o Deputado Paulo Pettersen a 

comparecer à Mesa. Declaro empossado como 3Q-Vice-Presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais o 
Deputado Paulo Pettersen. 
- O 3Q-Vice-Presidente eleito assume seu lugar. 
O Sr. Presidente- Convido o Deputado Rêmolo Aloise a 

comparecer à Mesa. Declaro empossado como 1Q-Secretário da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais o Deputado 
Rêmolo Aloise. 
- O 1Q-Secretário eleito assume seu lugar. 
O Sr. Presidente - Convido a Deputada Maria José Haueisen a 

comparecer à Mesa. Declaro empossada como 2a-Secretária da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais a Deputada 
Maria José Haueisen. 

- A 2a-Secretária eleita assume seu lugar. 
O Sr. Presidente - Convido o Deputado Ibrahim Jacob a 

comparecer à Mesa. Declaro empossado como 3Q-Secretário da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais o Deputado 
Ibrahim Jacob. 
- O 3Q-Secretário eleito assume seu lugar. 
O Sr. Presidente- Convido o Deputado Ermano Batista a 

comparecer à Mesa. Declaro empossado como 4Q-Secretário da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais o Deputado 
Ermano Batista. 
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-O 4Q-Secretário eleito assume seu lugar. 
O Sr. Presidente- Convido o Deputado Antônio Júlio a 

comparecer à Mesa. Declaro empossado como 5Q-Secretário da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais o Deputado 
Antônio Júlio. 

- O 5Q-Secretário eleito assume o seu lugar. 
DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DA 13ª LEGISLATURA 

O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pé, a 
declaração de instalação da 13a Legislatura. Declaro 
instalada a 13a Legislatura da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Palavras do Sr. Presidente 
o Sr. Presidente - Srs. Deputados eleitos e empossados para 

a Mesa Diretora do 1Q biênio da 13a Legislatura, Srs. 
Deputados, minhas senhoras e meus senhores. a decisão de nos 
candidatarmos à Presidência da Assembléia de Minas foi 
precedida de longas reflexões. Por isso. temos hoje plena 
consciência da grande responsabilidade que é presidir esta 
Casa. Como Deputado, 1Q-Secretário e no exercício da 
Liderança, tivemos a oportunidade de participar das grandes 
transformações vividas nos últimos anos pela sociedade 
brasileira e que se refletiram na Assembléia de Minas. Toda 
a estrutura da Casa foi racionalizada e profissionalizada 
para que o Legislativo pudesse estar à altura das funções 
postas pela nova realidade política do País. O Poder 
Legislativo teve seu papel fortalecido e buscou aparelhar-se 
para melhor exercer a função que o povo lhe delegou, de 
atuar democraticamente, colocando-se como porta-voz das 
aspirações populares. A Assembléia partiu, então, para um 
esforço de integração com a sociedade e abriu suas portas 
para a participação dos cidadãos. Nesse sentido, a Casa 
promoveu os seminários legislativos, os fóruns técnicos, as 
audiências públicas regionais e o aparelhamento das 
comissões permanentes. Sob a direção de nossos antecessores, 
especialmente os do período pós-Constituinte, Kemil Kumaira, 
Romeu Queiroz e José Ferraz, a Assembléia Legislativa de 
Minas ouviu o apelo da sociedade e ousou empreender o grande 
salto de qualidade que a colocou na vanguarda de um processo 
de reformulação dos Legislativos brasileiros. O Prêmio 
Opinião Pública, de âmbito nacional, conquistado pela 
instituição, confirma o acerto do caminho adotado . 
A sociedade, entretanto, continua evoluindo, e os êxitos 

não nos devem induzir à inércia. Foi muito importante, foi 
mesmo fundamental elaborar leis com a participação popular, 
mas o momento atual nos coloca novos e elevados desafios. O 
resultado das urnas e o novo quadro político que se desenha 
estão aí, a exigir mais ainda de nossa atuação. Após todo um 
período de aparelhamento interno e dinamização. estão 
criadas as condições para que o Legislativo comece a 
exercer, de fato, um novo papel na sociedade. O Brasil vive 
momentos decisivos de sua história. Inegavelmente mais 
moderno, o País busca as respostas efetivas para o 
descortino de uma nova era. Decisões fundamentais estão 
prestes a acontecer, em resposta à expectativa criada em 
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torno da eleição de um novo Governo, nos âmbitos federal e 
estadual. A revisão da Constituição tocará inevitavelmente 
em temas cruciais da vida nacional, tais como o papel do 
Estado e a necessária modernização das estruturas que regem 
o desenvolvimento do País. Mas a grande novidade é que tudo 
isso terá de ser decidido num ambiente de democracia e de 
ampla participação. E aí reside o nosso maior desafio. O 
papel do parlamento, hoje, vai muito além de elaborar leis 
de boa qualidade, e, com a participação dos segmentos 
sociais, a tarefa da representação política é infinitamente 
mais ampla e complexa. Trata-se de construir uma democracia. 
Trata-se de afirmar o Legislativo como um interlocutor de 
peso no candente debate político nacional. É preciso exercer 
em plenitude e com toda a força a representação popular que 
nos foi atribuída, trazendo para o espaço do parlamento as 
grandes decisões sobre os rumos do desenvolvimento social. 
econômico e político de nosso Estado. É momento de dinamizar 
o Legislativo como espaço de construção do acordo social em 
torno das questões de interesse coletivo. É imperioso 
resgatar a confiança neste poder, que é o único 
permanentemente submetido ao exame popular. É com os olhos 
fixos nesses desafios que pautaremos nossa atuação à frente 
do Poder Legislativo mineiro. No cumprimento dessa missão, 
alguns imperativos se impõem, os quais assumimos, desde jà, 
como compromissos. Missão dessa magnitude, porém, não é 
empresa para um só homem. Ela só terá sucesso se amparada na 
vontade ativa de todos os membros do Poder. Um primeiro 
compromisso reside na valorização dos partidos e das 
Lideranças. Agremiações políticas fortes e atuantes são 
indispensáveis nas democracias modernas e constituem fator 
necessário ao fortalecimento do Legislativo. Inclui-se aí o 
respeito às minorias, pelo que representam de diversidade no 
pensamento da comunidade mineira. Valorizar também a atuação 
de cada Deputado, criando mecanismos que estimulem sua 
participação, constitui uma de nossas preocupações centrais. 
Devemos realçar o trabalho de cada um nas comissões, 
dinamizar a elaboração de leis, aperfeiçoar o processo 
legislativo, rediscutir a distribuição de competências entre 
o Plenário e as comissões. Cabe aqui uma observação: 
fornecer a cada parlamentar condições de infra-estrutura e 
apoio para o cumprimento de sua missão é dever da Casa, sob 
a direção da Mesa. Saberemos manter o elevado padrão dos 
recursos colocados à disposição de cada um, cônscios, porém. 
de que a garantia maior de afirmação do parlamentar reside 
na revitalização e no pleno exercício das atribuições 
constitucionais do Poder Legislativo. Nas relações entre os 
Poderes, nossa atuação será de busca permanente da harmonia 
que historicamente caracteriza nosso ideário democrático, 
sem abrir mão da autonomia e da independência do 
Legislativo. Essa harmonia foi uma realidade no Governo 
anterior, graças à presença, no comando do Executivo, do 
Governador Hélio Garcia. Grande articulador e homem de 
visão, ele fez o Estado avançar a passos decididos, a ponto 
de recuperar a posição de segunda economia do País. 
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E a harmonia certamente continuará, com a presença do jovem 
Governador Eduardo Azeredo, liderança já emergente no 
cenar1o nacional. que revela, nos traços marcantes da 
simplicidade e da competência, o perfil de uma nova geração 
de homens públicos. Na condução de nossas ações no 
Legislativo, teremos. como principio, o imperativo da ética. 
É nosso dever zelar para que a Casa tire o máximo de 
resultados dos recursos humanos e materiais postos a sua 
disposição. Cobraremos permanentemente a eficácia da 
Secretaria da Assembléia, para que tenhamos retorno certo em 
termos de aperfeiçoamento da representação popular e da 
integração com a sociedade. Sob nossa gestão, todos os 
esforços serão empreendidos para que a Assembléia se coloque 
como parceira ativa de todos os segmentos sociais no 
processo de transformações políticas, econômicas e 
institucionais que se avizinham. Na revisão constitucional e 
no debate de temas como o papel do Estado, a privatização, a 
reforma tributária, a reforma da Previdência e da legislação 
trabalhista, procuraremos balizar a atuação do Legislativo 
pela compreensão de que os direitos consolidados na nossa 
atual estrutura devem ser respeitados. Entretanto, nada 
poderá deter o pais novo que desponta, através das reformas 
necessárias e urgentes que serão empreendidas pelos atuais 
governos, em atendimento aos reclamos da Nação. São estes. 
enfim, os nossos desafios e compromissos. para cujo 
enfrentamento conclamamos todos a fim de que participem: 
exercer plenamente a representação popular; trazer para o 
Legislativo as grandes decisões sobre as políticas públicas; 
afirmar a Casa como espaço de construção do acordo social em 
torno das questões de interesse coletivo; valorizar os 
partidos e as Lideranças; valorizar a atuação de cada 
Deputado; realçar o trabalho das comissões; aperfeiçoar e 
dinamizar o processo legislativo; garantir permanente a 
harmonia, a autonomia e a independência na relação com os 
demais Poderes; obedecer ao imperativo da ética e cobrar a 
permanente eficácia da Secretaria da Assembléia; exercer 
parceria ativa com a sociedade na revisão da Constituição, 
respeitando direitos adquiridos e apoiando as reformas 
necessárias; dar continuidade às iniciativas de integração 
do poder com a sociedade . 
Queremos encerrar externando a todos nossa gratidão: aos 

colegas que depositaram em nós sua confiança e aos 
companheiros de chapa que assumiram conosco esse desafio . 
Pelo apoio e permanente alento nessa caminhada, a mais viva 
gratidão a minha família, em especial à Orcanda, esposa e 
amiga, e aos filhos Agostinho Célio, Breno e Lucas. 

Contamos com o engajamento e a participação de todos os 
colegas. Conclamamos os segmentos representativos da 
comunidade a se fazerem presentes nessa empreitada, 
enriquecendo e dando sentido a nossa ação. Conclamamos a 
imprensa para, com seu trabalho competente e profissional. 
compartilhar nossa luta e contribuir para o avanço do nosso 
Legislativo, do nosso Estado e do nosso País. Temos pela 
frente uma bela caminhada. Que possamos juntos viver, na 
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plenitude, toda a riqueza do processo de aperfeiçoamento 
democrático! 

Questões de Ordem 
o Deputado Francisco Ramalho Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, a Bancada do PSDB, por meio de sua liderança. 
saúda todos os membros da Mesa ora empossada para o biênio 
1995/1996. Aproveito, também, a oportunidade para saudar 
todos os novos companheiros que aqui chegaram porque 
colocaram um grande ideal em suas atividades políticas. Por 
esse motivo, obtiveram resultados de suas bases e estão 
conosco para uma convivência nesta 13ª Legislatura. Mas, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, é com grande pesar que, 
infelizmente, estamos nos manifestando para registrar o 
passamento de um grande brasileiro e grande político que foi 
o Prof. Edgar Godói da Matta Machado: escritor, Deputado 
Estadual, Deputado Federal, suplente de Senador, Senador e 
um dos maiores defensores dos direitos humanos neste País. 
Em todas as suas atividades, Edgar da Matta Machado colocou, 
acima de tudo, o ideal e o amor ao próximo. Ele sempre 
procurou servir à sociedade, deixando de lado o seu 
interesse pessoal para cuidar de interesses maiores, que são 
os interesses da Pátria e do povo brasileiro. Muito 
obrigado. 

O Deputado João Batista de Oliveira- Sr. Presidente. Srs. 
Deputados, gostaria, em nome da Frente Minas Popular, de 
registrar o nosso pesar pelo falecimento do mestre do 
pensamento político e social de Minas Gerais, o Prof. Edgar 
da Matta Machado. Nós, que temos militância na área dos 
direitos humanos, sabemos como o Prof. Edgar foi um exemplo 
de resistência e dignidade para todos os brasileiros. 
Queremos deixar, neste dia festivo para todos nós, 
registrado este voto de profundo pesar, em nome da Frente 
Minas Popular. Muito obrigado. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, gostaria de fazer coro com as palavras dos 
Deputados Francisco Ramalho e João Batista pelo passamento 
do Dr. Edgard Godói da Matta Machado, que conheci como 
político em 1980, quando iniciei a minha carreira política. 
Tinha por ele o maior respeito e admiração, e posso dizer 
que aprendi muitas coisas na ação política com esse ilustre 
mestre. 
Gostaria de dizer também, Sr. Presidente, da nossa 

satisfação por a eleição da Mesa Diretora da nossa 
Assembléia Legislativa ter transcorrido de maneira tão 
democrática e participativa, com a presença de 77 Deputados. 
Isso vem demonstrar a vontade desses 77 Deputados, sejam 
veteranos ou novos, em participar efetivamente dos momentos 
decisivos da Assembléia de Minas. procurando representar 
cada um a sua região, o seu segmento organizado da sociedade 
civil nesta Casa. 
Gostaria de parabenizar v. Exa., Deputado Agostinho Patrús, 

Deputado pela 4ª legislatura, que, com toda a paciência e a 
inteligência política que lhe é peculiar, conseguiu o mais 
alto posto na Assembléia de Minas. 
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Venho parabenizar todos os nossos companheiros da Mesa 
Diretora, aos quais gostaria de pedir ven1a para saudar o 
nosso companheiro de Bancada, Deputado Ermano Batista, que, 
tenho certeza, com sua inteligência e competência vai 
prestar os melhores serviços a esta Mesa Diretora. Quero 
agradecer aos colegas Deputados que votaram no nosso 
companheiro de Bancada para ocupar a 4ª-Secretaria de nossa 
Assembléia. 
Sr. Presidente, tenho a certeza de que os Deputados da 13ª 

Legislatura vão demonstrar a toda a população mineira que 
vieram para trabalhar muito, pensando em Minas, pensando nas 
regiões geográficas do nosso Estado e no País. Estou 
confiante e pensando nos companheiros novos que chegam na 
Assembléia Legislativa de Minas com determinação e muita 
garra. Volto a parabenizar v. Exa., Deputado Agostinho 
Patrús, tendo a certeza plena de que conduzirá com muita 
competência a Mesa Diretora no biênio 1995/1996. Muito 
obrigado. 

O Deputado Raul Lima Neto- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
sei evidentemente o momento de tristeza pelo passamento do 
ex-Deputado, atuante político, Dr. Edgard Godói da Matta 
Machado. 
Gostaria de chamar a atenção para uma coisa muito 

importante. Um certo político, aliás, o mais sábio político 
que o mundo já viu, disse certa vez que há mais sabedoria, 
mais ciência num momento de passamento, ou seja, num velório 
do que numa festa. Estamos aqui numa festa, festa em que 
tomamos posse. dando glória a quem nos elegeu. Há mais 
sabedoria quando, no momento em que refletimos sobre aqueles 
companheiros que trabalharam como estamos trabalhando e 
passaram, morreram, começamos a pensar na nossa vida do 
além-túmulo. Já disse o autor do "Apocalipse" que são bem-
aventurados os mortos que agora morrem no Senhor, porque 
suas obras agora os acompanham. Estamos num mundo onde tudo 
passa e passa rapidamente, mas as obras que fazemos pautadas 
pela justiça e pela verdade, olhando para o autor e 
impulsionador da nossa fé, aquele que nos fez, o próprio 
Deus, Jesus Cristo, nos acompanharão por toda a eternidade. 
Coloco-me à disposição de v. Exas. para que, nesta 

legislatura, tenhamos um marco na história de obras que 
venham edificar nosso Estado e nosso povo, de obras que 
venham alegrar a Deus. Muito obrigado e que Deus abençoe a 
todos. 

Ao Presidente, parabéns pela sua eleição merecida e, a 
todos os membros desta Mesa, a nossa solidariedade. 
O Deputado Hely Tarquínio Inicialmente, gostaria de 

agradecer aos companheiros que estiveram comigo na nossa 
jornada e depositaram os seus votos de confiança na minha 
pessoa. Também gostaria de agradecer aos que fizeram opção 
pelo nome do Deputado Paulo Pettersen, atendendo aos acordos 
partidários que sempre existem. Quero deixar claro que não 
fica nenhum sentido de protesto contra o resultado. E aos 
colegas que aqui estão chegando quero dizer que todos 
trazem, no primeiro momento que chegam, o sentimento de sua 
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gente e aqui vão desenvolvendo ações no sentido de atender 
às reivindicações e às necessidades do nosso povo. Aqui nos 
reunimos para servir Minas Gerais, através do trabalho das 
comissões, que tem a sua análise final no Plenário. Dessa 
forma é que vejo a Assembléia Legislativa desenvolvendo um 
trabalho salutar e efetivo para a construção de Minas Gerais 
e para a felicidade do povo mineiro. 
Desejo que o processo legislativo seja cada vez mais forte. 

Não podemos estar submissos à vontade de grupos. para que 
sejamos sempre respeitados. Quero desejar a todos os 
componentes da Mesa uma gestão consistente e criativa e 
deixar o meu abraço de acolhida a todos os Deputados que 
estão chegando e aos que comigo aqui convivem. Muito 
obrigado. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente. gostaria, 
em nome do PP, de fazer nossa homenagem póstuma ao Prof. 
Edgard Godoy da Matta Machado, que foi uma pessoa que sempre 
serviu de ponto de referência para todos os que militam na 
vida pública. Gostaria também, neste momento, de saudar a 
todos os integrantes da Mesa Diretora desta Casa, na certeza 
de que todos os senhores irão representar de modo bastante 
efetivo o Poder Legislativo. 
Quero deixar uma homenagem muito especial a um fato que 

registramos com muita alegria, nesta instalação da 13a 
Legislatura. É a presença em nossa mesa de trabalhos da 
Deputada Maria José Haueisen, a primeira mulher a .ocupar um 
cargo na Mesa da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Sem 
dúvida, é um acontecimento histórico para a Assembléia de 
Minas. Nós, que conhecemos a Deputada Maria José durante 
s~us mandatos anteriores, sabemos que, com sua presença, irá 
nao apenas representar muito bem a brava mulher mineira. 
mas, sobretudo e principalmente, a todo o povo de Minas 
Gerais. Muito obrigado. 

O Deputado Clêuber Carneiro Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, em nome da Bancada do PFL, quero externar ao 
companheiro Agostinho Patrús nossos mais sinceros votos de 
sucesso na Presidência da nossa Casa. Sabemos de sua 
~ompetência e seriedade, do homem, cidadão e amigo que você 
e. Foi um investimento que toda a Casa fez na sua postura, 
no seu passado, no cidadão e amigo que você representa para 
todos nós. Nossos cumprimentos são extensivos a toda a Mesa 
que dirigirá os destinos da nossa Casa por 2 anos. Sabemos 
que ela estará sob mãos firmes, num barco com condução 
segura para atravessar esse tempo de dificuldades, em que a 
própria democracia e, mais ainda, o parlamento, são 
questionados. Ela saberá atravessar com dignidade e 
mineiridade toda essa transição e dificuldades. 
Quero cumprimentar os novos Deputados, na alegria deste 

primeiro dia, deste primeiro encontro. E como um dos decanos 
da Casa, no quinto mandato, quero confessar aos novos que 
esta é uma casa de amigos, é uma casa boa, que merece o 
nosso sacrifício, empenho, fé e trabalho. Eu lhes confesso, 
meus caríssimos colegas, que início com a vitalidade de quem 
estaria hoje começando seu primeiro dia de vida pública. No 
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meu quinto mandato, rejubilo-me neste encontro, alegro-me e 
me sinto renovado e remoçado, entusiasmo-me como se fosse, 
realmente, aquele primeiro dia do primeiro mandato, que já 
se vai há muitos anos. Receba, caríssimo Presidente, os 
nossos cumprimentos, que são extensivos à Mesa. Recebam, 
caríssimos colegas que iniciam hoje, a nossa solidariedade e 
sinceridade no ombrear de nossas ações aqui dentro. Aos 
colegas que conosco já fizeram uma grande caminhada nesta 
Casa de Tiradentes, meu abraço fraterno, minhas 
congratulações de irmão. Muito obrigado. 

O Deputado José Ferraz - Sr. Presidente, falamos aqui em 
nome do PTB e quero, em meu nome pessoal e dos nossos 
companheiros de partido, associar-me a essa manifestação de 
pesar em memória do nosso querido Prof. Edgard da Matta 
Machado, pessoa sobre a qual tenho, não só como mineiro, mas 
também como seu ex-aluno, as melhores informações e as 
melhores manifestações. Quero ainda, Sr. Presidente, 
aproveitando esta oportunidade, cumprimentar a toda a Mesa 
que se inicia, sabendo da competência e da capacidade de 
todos os membros que a integram. Quero, em nome do PTB, 
cumprimentá-los por mais essa investidura. Cumprimento, 
também, os colegas que 1n1c1am hoje seus mandatos e, 
associando-me às palavras dos companheiros que nos 
antecederam neste microfone, quero dizer que é uma 
felicidade e uma alegria tê-los conosco nesta Casa. Muito 
obrigado. 

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, peço vênia ao ilustre Líder da Bancada do 
PDT, Deputado Ibrahim Jacob, para falar em nome do nosso 
partido nesse momento. Queremos apresentar, também, nossa 
manifestação de pesar pelo falecimento do ilustre mineiro 
Dr. Edgard da Matta Machado. 

Na oportunidade, desejamos saudar os novos companheiros e 
desejar a eles muito sucesso. Com relação à Mesa Diretora do 
biênio 1993-1994, tão bem presidida pelo ilustre Deputado 
José Ferraz, queremos registrar que ela fez um trabalho 
esplêndido. Tive a honra de representar o nosso partido 
durante dois anos e, durante esse período, pudemos conviver 
fraternalmente, procurando elevar cada vez mais o nome da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Hoje, pela terceira vez, vivemos a emoção de uma posse e 
vemos chegar à Presidência desta Casa um mineiro ilustre, 
combativo, competente, inteligente e amigo de todos. Tenho 
certeza de que o Deputado Agostinho Patrús, juntamente com 
os companheiros que aí estão. realizará um trabalho tão 
brilhante como foi o do Deputado José Ferraz, que o 
antecedeu. Estou certo de que esta Mesa Diretora vai 
realizar um trabalho dos mais profícuos, fazendo com que a 
Assembléia continue a ser o orgulho de Minas e do Brasil, 
merecendo, pois, o respeito de todos os brasileiros. 

Na oportunidade, quero, ainda, agradecer a atenção que 
todos me dispensaram nesta convivência. Amanhã, estaremos 
assumindo outro compromisso, convidados que fomos pelo 
Governador Eduardo Azeredo. Mas, ao sair, deixamos aqui o 
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nosso coração e a nossa amizade, que vai continuar existindo 
na Secretaria de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos. 
Estaremos à disposição dos Deputados para, no que for 
possível, procurar atendê-los de braços abertos, como sempre 
foi a nossa conduta. Sr. Presidente, Deputado Agostinho 
Patrús, Srs. Deputados, recebam da Bancada do PDT o nosso 
irrestrito apoio, a nossa solidariedade e os votos de uma 
profícua gestão. Muito obrigado. o Deputado José Militão -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, senhores membros da Mesa Diretora recém-
eleita e empossada. Hoje, temporariamente, estamos fazendo a 
nossa despedida da Assembléia Legislativa, porque, como os 
Deputados Bené Guedes, José Ferraz, Tarcísio Henriques e 
Mauro Lobo, fomos convocados a auxiliar o Governador Eduardo 
Azeredo. Estaremos à disposição dos Srs. Deputados na 
Secretaria de Assuntos Municipais e esperamos voltar a esta 
Assembléia brevemente, para começar a debater a formação das 
regiões administrativas de Minas Gerais. 
Nesta oportunidade, queria informar a V. Exa. que 

encaminhei à Mesa documento com o seguinte teor: (- A 
comunicação mencionada pelo Deputado é a publicada na edição 
de 3/2/95.). 
Sr. Presidente, esse é um documento assinado pelas bancadas 

que deram apoio ao Governador Eduardo Azeredo, no primeiro e 
no segundo turnos, mas queremos deixar claro que este 
agrupamento està aberto para que seja integrado pelas demais 
bancadas que farão oposição ao Governador Eduardo Azeredo. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente Registrem-se as palavras dos Srs. 
Deputados. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Cumpridos os objetivos desta reunião. a 

Presidência a encerra e convoca os Deputados para a Reunião 
Solene de Instalação da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 
13ª Legislatura, dia 15 de fevereiro, quarta-feira, às 15 
horas. Levanta-se a reunião. 

ERRATA 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 

DE LEI COMPLEMENTAR No 29/93 
Na publicação do parecer em epígrafe~ verificada na edição 

de 2~/12/94, na pág. 71, col. 3, no "caput" do art. 8Q, onde 
se le: 

"o nome dos novos municípios e as localidades que serão a 
sua sede", leia-se: 

"o nome do novo município e a localidade que será a sua 
sede". 
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Belo Horizonte, quinta-feira, 16 de fevereiro de 1995 

ERRATA 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE LEI No 2.142/94 

Na publicação do parecer em-epígrafe, verificada na edição 
de 31/12/94, pág. 96, col. 4, onde se lê: 

"Associação dos Advogados de Itajubá", leia-se: 
"Associação dos Advogados de Itajubá Minas Gerais 

Região Extremo Sul". 



Belo Horizonte, sexta-feira. 17 de fevereiro de 1995 

ATA 

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DESTINADA À INSTALAÇÃO DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 13ª LEGISLÃTURA, EM 15 DE 
FEVEREIRO DE 1995 
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Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMÁRIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de comissão - Composição 

da Mesa - Declaração de instalação Execução do Hino 
Nacional - Leitura de mensagem governamental - Palavras do 
Sr. Presidente - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 15h15min, 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 
Aldimar Rodrigues - Alencar da Silveira Júnior Almir 
Cardoso- Álvaro Antônio Anderson Adauto Anivaldo 
Antônio - Antônio Andrade Antônio Roberto Antônio 
Zeitune- Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Bonifácio Mourão -Carlos Murta- Carlos Pimenta- Dílzon 
Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe 
Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna Gilberto Pereira Gilmar 
Machado - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Ivo José -Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João 
Leite - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José 
Braga- José Henrique- José Maria Barros- Kemíl 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 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, 2g-Secretária, procede à 

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

Nomeação de Comissão 
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia 

Machado, Bonifácio Mourão, Sebastião 
Ferreira, Romeu Queiroz e Jairo Ataíde 

os Deputados Gilmar 
Helvécio, Péricles 
para, em comissão, 
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introduzirem no recinto do Plenário as autoridades e os 
demais convidados, que se encontram no Salão Nobre. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - Convido a tomarem assento à mesa os 

Exmos. Srs. Arésio Dâmaso, Secretário Extraordinário de 
Assuntos Legislativos, representante do Exmo. Governador do 
Estado, Dr. Eduardo Azeredo; Desembargador José Costa 
Loures, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; 
Conselheiro Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado; Deputado 
Tarcísio Henriques. Secretário da Justiça; Deputado José 
Militão, Secretário de Assuntos Municipais; Dr. José Gama 
Dias, representante da Universidade do Estado de Minas 
Gerais: Deputado Rêmolo Aloise, 1Q-Secretário da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Declaração de Instalação 
O Sr. Presidente - Convido os presentes a assistirem, de 

pé, ao ato solene de instalação da 1ª Sessão Legislativa 
Ordinária desta legislatura. 

Declaro instalada a 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 13ª 
Legislatura. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a 

ouvirem, de pé, a execução do Hino Nacional. 
-Ouve-se o Hino Nacional. 

Leitura de Mensagem Governamental 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Arésio Dâmaso, 

Secretário Extraordinário de Assuntos Legislativos, para 
fazer a leitura da mensagem governamental, por delegação do 
Exmo. Sr. Governador do Estado. 
o Sr. Arésio Dãmaso Exmos. Srs. Deputado Agostinho 

Patrús, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais; Desembargador José Costa Loures, Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado: Conselheiro Flávio Régis 
Xavier de Moura e Castro, Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado; Deputado Tarcísio Henriques, Secretário da 
Justiça; Deputado José Militão, Secretário de Assuntos 
Municipais; José Gama Dias, representante da Universidade do 
Estado de Minas Gerais: Deputado Rêmolo Aloise, 1Q-
Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais; Srs. Deputados: (- Lê:) 

* "Sr. Presidente, por solicitação do Dr. Hélio Garcia, 
Governador do Estado de Minas Gerais no período de 1991 a 
1994, encaminho a v. Exa. a mensagem de prestação de contas 
relativa ao último ano de sua administração. de acordo com o 
que determina o art. 90, inciso X, da Constituição Estadual. 
Cordialmente. Eduardo Azeredo. Governador do Estado". 
Sr. Presidente, por honrosa incumbência do Exmo. Sr. 

Governador do Estado, passo a ler para a Casa e para os Srs. 
Deputados a mensagem do ex-Governador Hélio Garcia. (-Lê:) 

*"Senhor Presidente, conforme determinado pela Constituição 
do Estado de Minas Gerais, envio a essa egrégia Assembléia 
Legislativa mensagem em que presto contas das ações 
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relativas ao exercício de 1994, último ano de minha 
administração. Não obstante as limitações de ordem econômico-financeira 
que marcaram a conjuntura nacional nos últimos quatro anos, 
os grandes objetivos de meu governo puderam ser cumpridos 
através de um processo administrativo transparente, fundado 
no diálogo permanente e na parceria com a sociedade civil. 
os partidos políticos, os municípios e os Poderes 
constituídos. No campo das finanças públicas, buscamos o saneamento das 
contas do Estado e a recuperação de sua credibilidade junto 
ao sistema financeiro nacional e internacional. O Governo de 
Minas Gerais procurou manter-se em dia com os financiamentos 
externos, restabelecendo o fluxo financeiro com organismos 
internacionais como o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID - e com o Banco Mundial - BIRD. Como 
resultado, em 1994, foram concluídas as negociações visando 
á captação de recursos externos para projetos como a 
duplicação da Rodovia Fernão Dias, que está sendo 
parcialmente financiado pelo BIRD, e para a continuidade do 
Pró-Floresta. O Estado de Minas Gerais obteve, ainda,. 
financiamento para o Programa de Saneamento Ambiental, 
Organização e Modernização dos Municípios SOMMA , o 
Programa de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões 
Arrudas e Onça - PROSAM -, todos com execução a ser iniciada 
em 1995. Os recursos para o Programa Pró-Qualidade em 
Educação Básica tiveram sua negociação finalizada, tendo 
sido, ainda, contraído empréstimo com o governo japonês, 
através do OECF, para o desenvolvimento do Programa Jaíba 
II, que teve encaminhamentos importantes, como a licitação 
~e obras. Além disso, a colocação de eurobônus no mercado 
1nternacional, no valor de US$200.000.000,00, e a colocação 
das ADRs da CEMIG, no valor de US$378.000.000,00, no mercado 
internacional e nacional complementam a atividade de 
captação de recursos para financiamento de diversos 
programas estaduais. 

Os setores sociais tiveram do meu governo constante 
atenção. Os resultados alcançados nas áreas de educação e de 
atendimento à criança tiveram reconhecimento dos nossos 
concidadãos e de organismos internacionais. A gestão da 
escola pública foi descentralizada e democratizada. A 
implementação do SUS foi agilizada. Os programas Curumim e 
PROMAN ilustram nossos esforços de implementação de 
políticas inovadoras voltadas para a criança e o 
adolescente. 

A restauração do equilíbrio financeiro do Estado propiciou 
a realização de investimentos em infra-estrutura em áreas 
consideradas estratégicas. Os projetos de reforma e 
~mP!íaç~o da malha viária, de geração de energia, de 
1~r1~a~ao, de saneamento e de telecomunicações puderam ser 
v1ab1l1zados graças a um criterioso trabalho de priorização 
do gasto público. 

Enfatizo, Sr. Presidente, a harmonia que prevaleceu. ao 
longo dos últimos quatro anos, entre os Poderes constituídos 
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do Estado e que foi fundamental para o bom desempenho da 
administração pública em suas diversas instâncias. Agradeço, 
portanto, a V. Exa. e aos Srs. Deputados por este clima de 
respeito e colaboração que pudemos estabelecer. 
Cordialmente, Hélio Garcia, Governador do Estado". 
* - Publicados de acordo com os textos originais. 

Palavras do Sr. Presidente 
Ao abrirmos os trabalhos da 1ª Sessão Legislativa da 13ª 

Legislatura, cumpre-nos ressaltar que, desde a Constituinte 
mineira, esta Casa vem experimentando mudanças importantes 
para se adequar a um presente que exige cada vez mais da 
representação popular. Entretanto. os avanços obtidos até 
hoje foram uma preparação para o grande momento que se 
avizinha. É chegada, para a Assembléia de Minas, a hora de 
empreender um salto qualitativo. 
Ousar o novo significa sempre alguma ruptura com o passado, 

ruptura tanto mais difícil se esse passado representa 
conquistas decisivas. Em nosso caso, ele foi o tempo de 
cuidadoso preparo do solo: a nós, parlamentares à 13ª 
Legislatura, cabe a responsabilidade de plantar a semente 
daquela nova prática parlamentar que a sociedade vem 
cobrando com tanta insistência. O Legislativo mineiro, no 
pleno gozo de suas prerrogativas institucionais e dotado de 
bom suporte infra-estrutural, reúne todas as condições 
objetivas para assumir em plenitude seu múnus político. 
Fazê-lo acontecer depende de nós. 
Saudamos com entusiasmo especial, no dia de hoje, todos os 

nobres pares desta Casa, os colegas parlamentares que 
assumem o primeiro mandato legislativo e os companheiros de 
jornada que já enfrentaram e venceram, por duas ou mais 
vezes. o rigoroso teste quadrienal das urnas democráticas. 
Neste momento novo da vida política nacional. deve 
constituir motivo de orgulho para cada um de nós ser 
representante de uma cidadania que vem se afirmando mais e 
mais em nosso Estado e no Pais inteiro. Somos. em Minas 
Gerais, uma Assembléia de 5.408.151 cidadãos, que 
depositaram seu voto de confiança nos candidatos ao 
Legislativo mineiro em 3/10/94. 
Atentem, senhores e senhoras, para a magnitude 

de votantes para Deputado Estadual em Minas 
significa o total de votos válidos, de positiva 
representação parlamentar. 

desse número 
Gerais: ele 
confiança na 

Uma Assembléia que representa a vontade manifesta de mais 
de 5.400.000 cidadãos deve e precisa agir, em qualquer parte 
do mundo, com a plena consciência política de sua notável 
expressão popular e força coletiva. Não pode curvar-se ante 
os desafios nem esconder-se nas dobras da negação. Não pode 
enredar-se nas tretas e manhas do oportunismo político, nem 
pode ceder ao mandonismo tecnocrático. Não! Cada 
representante desta Casa pode ostentar. com justa honra. seu 
diploma eleitoral e sustentar, com altivez, seu mandato 
popular, dignificando-o sempre perante esses milhões de 
eleitores que delegaram seu voto de confiança à Assembléia 
de Minas. 
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Polemistas de plantão costumam argüir que houve também uma 
parcela de votos brancos e nulos na eleição legislativa. Mas 
esses votos. que significam também um direito de 
manifestação do eleitor, não se comparam ã grandeza da 
extraordinária demonstração de confiança popular no mandato 
legislativo. Todo o nosso esforço estará concentrado em 
ampliar cada vez mais a massa de votos válidos. desses vot~s 
de adesão plena ao exercício democrático da representaçao 
popular. votos aos quais temos o dever de responder com ação 
e trabalho. O legislar deverá doravante dividir nossas atenções. de 
modo mais equânime. com as outras funções precípuas deste 
Poder: a de fiscal e de principal formulador das políticas 
públicas. Na verdade. o Estado tem leis demais. Precisamos, 
sim, de leis, mas de leis de qualidade, que mantenham 
coerência com um plano global de desenvolvimento. A opinião 
pública já está madura o suficiente para avaliar nossa 
produção em termos qualitativos e para compreender a 
inutilidade de normas esdrúxulas. que nada acrescentam e 
nenhum poder possuem de contribuir para melhorar 
efetivamente a vida dos mineiros. 

Por outro lado. é preciso dizer não ãs leis de laboratório, 
feitas pelo legislador solitário, ao sabor de seus ímpetos 
ou para atender a "lobbies" de corporações. Esse vicio. que 
caracteriza a tecnocracia. tem que ser banido do nosso meio. 
Em lugar dele, que prevaleçam normas elaboradas com a 
participação popular, construídas em sintonia com um esforço 
c9njunto e coerente para desenvolver Minas. 

E hora, pois, de fazer desta Casa o centro das decisões. 
Por muito tempo, o Legislativo se viu alijado da formulação 
do planejamento e das grandes políticas públicas. O 
Executivo tornou-se o responsável por todas as tarefas 
importantes de governo. O povo passou então a esperar 
exclusivamente dele as diretrizes de ação e as soluções para 
seus problemas. Esse processo esvaziou o parlamento 
degradando-o como poder de Estado. É preciso agora 
reivindicar, sem timidez, a presença da Assembléia 
Legislativa na elaboração de planos e programas e na 
definição das diretrizes para o desenvolvimento. Isso é 
gestão compartilhada de governo. 
Tornar-se centro das decisões cria para a instituição a 

responsabilidade pelo acompanhamento e pelo controle 
permanente da execução orçamentária e da implementação de 
políticas públicas. Em conseqüência, torna-se um imperativo 
valorizar o trabalho das comissões técnicas. efetivas 
operadoras do múnus fiscalizador, que é função essencial 
deste Poder. 
Entretanto, não nos podemos esquecer de que o Plenário é o 

espaço privilegiado do debate. o lugar onde. em última 
instância, busca-se a tradução da vontade geral. Plenário 
vazio, que não vota. é preJUlZO certo da carta do crédito 
popular para o Legislativo. É da integração sistêmica entre 
Plenário e comissões que deverá surgir o modelo de prática 
parlamentar que a sociedade exige. 
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A Assembléia de Minas não pode ficar ausente da discussão 
da revisão constitucional. Cabe-lhe participar dos debates 
como interlocutor de peso, síntese do pensamento da gente da 
montanha, porta-voz do compromisso histórico dos mineiros 
com a liberdade, com a democracia, com o respeito a direitos 
adquiridos e a situações jurídicas consolidadas. 

Já há algum tempo, vimos atuando, de forma fecunda e 
eficaz, em parceria com a sociedade, parceria colocada em 
prática especialmente por meio dos seminários legislativos e 
das audiências públicas regionais. Essa parceria levou à 
elaboração de leis com intensa marca da participação popular 
e abriu para a população a oportunidade de se fazer presente 
na elaboração da proposta orçamentária do Estado. 

Neste momento, estamos terminando a nova regulamentação das 
audiências públicas regionais, para adequá-las à emenda 
constitucional promulgada em 1994, que envolve no projeto os 
três Poderes de Estado. 

Essas conquistas significaram muito. Entretanto, é preciso 
ir além. Por isso, assumimos a proposta de uma parceirização 
total nas relações entre Legislativo e sociedade. É preciso 
instrumentalizar este Poder para que a expressão da 
cidadania seja não só ouvida mas também respeitada. Além de 
continuar o trabalho de multiplicação dos canais de diálogo 
com a comunidade, nós, Deputados, temos de fazer com que 
esse diálogo tenha conseqüências concretas na vida dos 
cidadãos. 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem que assumir, 
em toda plenitude, o papel de grande mediadora dos conflitos 
de interesse e de artífice maior do pacto social. 

Essa parceria, voltada para o desenvolvimento integral do 
Estado, deve se manifestar de forma permanente. inclusive 
sobre questões conjunturais e específicas, como é o caso, 
hoje objeto de discussão e questionamento, da FIAT e suas 
congêneres paulistas na definição de alíquotas tributárias 
que podem trazer prejuízos ao nível do emprego e da produção 
em Minas, além do descrédito a pactos industriais 
anteriormente estabelecidos. 

Em suma, não basta ouvir a sociedade: é preciso atuar para 
que sua voz, suas opções e seus interesses sejam respeitados 
em todas as instâncias. E a voz, as opções e os interesses 
de Minas clamam pela urgente necessidade de se promover, a 
curto prazo, a plena integração das regiões do Estado, 
respeitadas as suas características. 
Integrar não é homogeneizar, estandardizar. Ao contrário, é 

somar vocações múltiplas em proveito do todo. A integração 
far-se-á em todos os níveis, quer seja o econômico. o social 
ou o cultural, sempre alavancada pelos meios de comunicação 
do Estado. Minas são muitas. mas o coração mineiro é um só; 
o Estado será sempre uno e indivisível. Assumo aqui o 
compromisso de logo na prox1ma semana, em conjunto com o 
Executivo, deslanchar o processo que traçará as diretrizes 
dessa integração. 

As relações entre a imprensa e o parlamento devem merecer, 
de nossa parte, uma reflexão muito especial. O Legislativo é 
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hoje um poder implacavelmente fiscalizado e vigiado, em suas 
iniciativas e decisões, por toda a sociedade. A imprensa vem 
assumindo o papel de veículo essencial dessa fiscalização e 
vigilância. Os órgãos de comunicação têm exercido marcação 
cerrada, diária e constante, em relação aos atos deste Poder 
e de seus titulares. O exercício, sem peias. da faculdade de 
livre expressão do pensamento é manifestação maiúscula das 
liberdades políticas, essas tão caras liberdades pelas quais 
parlamento e imprensa lutaram juntos, dando voz aos anseios 
da vontade majoritária da sociedade brasileira. 
Sempre haverá de caber, nas mãos da liberdade, o sagrado 

direito de resposta e o irrenunciável dever do 
esclarecimento público sobre pessoas e fatos. 

Mas também está nascente na consciência política da 
sociedade brasileira a clara compreensão de que consolidar o 
Poder Legislativo, no pleno exercício de suas prerrogativas 
constitucionais, é fator essencial para que as liberdades 
políticas não sofram qualquer solução de continuidade em 
nosso Pais. Desta compreensão começa a surgir, de forma 
tangível, um novo patamar de entendimento, que dará maior 
equilíbrio ao tripé que sustenta a vocação democrática 
nacional, tripé formado pela sociedade, pelo parlamento e 
pelos meios de comunicação. Reiteramos a aliança entre 
parlamento e meios de comunicação, operando na linha de 
convergência da representação popular e do direito à 
informação, na trincheira avançada da afirmação e do avanço 
dos valores democráticos na sociedade brasileira. Nenhuma 
diferença, nenhuma critica, nenhuma intriga poderá romper o 
menor elo desta aliança, que permanece acima, e muito acima, 
dos interesses pessoais ou de ocasionais divergências. Nessa 
trincheira avançada, estamos irmanados na mesma causa, e 
nossos destinos são inseparáveis no processo de construção 
da democracia, da 1 iberdade, da justiça. 
Senhores e senhoras, nosso principal desafio na sessão que 

ora se inicia é sermos os agentes de um salto qualitativo, 
que deverá traduzir-se em: crescimento qualitativo da 
elaboração legislativa; presença forte da Assembléia na 
definição de planos e políticas de governo; acompanhamento e 
controle permanentes da execução orçamentária; presença no 
debate nacional sobre a revisão da Constituição; 
parceirização total com a sociedade, de tal forma que, 
ouvindo o que ela tem a dizer, façamos com que seus anseios 
tenham conseqüências práticas. 
Reconhecemos que nosso projeto é ambicioso. Seu sucesso 

depende, muito mais que de esforços isolados, da união de 
todos em torno do ideal de um Legislativo apto a dar 
respostas aos desafios deste final de milênio. Por isso, 
convocamos os colegas Deputados, os nossos colaboradores do 
corpo funcional da Casa, a imprensa, a sociedade civil 
organizada e os cidadãos das Minas Gerais: mãos à obra, e 
que Deus nos ajude. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e 

aos demais convidados o agradecimento deste Poder por seu 



z 
<3 

"' ·~ . ., 
E 
.§ 
c: 

" "' "' E 
" v; 
iii 
" 'O 

"' " . .:t 
"' ti 
Cl. 

o 
"' "' " c. 
É 

53 

comparecimento, encerra a reunião e convoca os Deputados 
para a ordinária de amanhã, quinta-feira, dia 16, 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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Belo Horizonte, sábado. 18 de fevereiro de 1995 

ATA 

ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 16 DE 

FEVEREIRO DE 1995 
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Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, 
Sebastião Navarro Vieira e Ibrahim Jacob 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem nQ 1/95 (veto à Proposição de Lei 
nQ 41), do Governador do Estado- Ofícios- Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nQs 1 a 6/95 - Requerimentos 
nQs 1 a 8/95- Requerimentos dos Deputados Sebastião Navarro 
Vieira e Carlos Pimenta - Comunicações: Comunicações das 
Bancadas do PDT, do PP e PSD, e do PMN e dos Deputados José 
Braga, Gil Pereira, Wanderley Ávila, Péricles Ferreira e 
Jorge Hannas - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Sebastião Navarro Vieira, Raul Lima Neto, Ivair Nogueira, 
Durval Ângelo, Dinis Pinheiro, Ibrahim Jacob e Gilmar 
Machado- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Palavras do Sr. 
Presidente- Leitura de comunicações apresentadas; Decisão 
da Presidência; continuação da leitura das comunicações 
apresentadas Requerimentos: Requerimento do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira; discurso do Deputado Gilmar 
Machado; aprovação Requerimento do Deputado Carlos 
Pimenta; aprovação 2ª Fase: Discussão e votação de 
proposições: Discussão, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei nQ 12.455; Requerimento do Deputado 
Sebastião Helvécio; discursos dos Deputados Raul Lima Neto, 
Marco Régis e Marcos Helênio; aprovação - Discussão, em 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 2. 154/94; aprovação - 3ª PARTE 
(GRANDE EXPEDIENTE): Discurso do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior -ENCERRAMENTO. 

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

Vieira- Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Ailton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Antônio 
Zeitune- Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos Murta-
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dílzon Melo Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José 
Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira Leonídio 
Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cecé Marcelo 
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Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia-
Mauri Torres -Miguel Martíni - Olinto Godinho- Paulo Piau 
-Paulo Schettino- Raul Lima Neto- Ronaldo Vasconcellos-
Sebastião Costa -Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo-
Wi 1 son Trópia. 
o Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) -A 

lista de comparecimento registra a existência de número 
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus 
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. 
Com a palavra, 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: 
"MENSAGEM NQ 1/95* 

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso 
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição 
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei 
Complementar nQ 41, que contém a organização e a divisão 
judiciárias do Estado de Minas Gerais. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu 
elevado apreço e distinta consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Razões do Veto 

Ao examinar a Proposição de Lei Complementar nQ 41, que 
contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de 
Minas Gerais, vejo-me no dever de excluir da sanção os 
dispositivos a seguir considerados, por se revelarem 
inconstitucionais ou contrários ao interesse público. 

Com efeito, os ~~ 1Q e 2Q respectivamente dos artigos 47 e 
57 da proposição dispõem sobre a substituição de 
Desembargador e de Juiz nos casos de ausência ou de 
impedimento eventual, para efeito de composição de "quorum" 
de julgamento. 
Ocorre que as substitu;;~es, como preconizadas nos 

referidos parágrafos, reve:am-se inconvenientes, pois o 
formalismo exigido para as convocações acarretará inevitável 
atraso nos julgamentos. 
Cabe, a propósito, realçar que a matéria de convocação, 

sobre o qual dispõem os dispositivos excluídos da sanção, é 
de natureza interna do Poder Judiciário, devendo ser objeto 
de tratamento adequado no Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça e do Tribunal de Alçada (art. 96, I, "a", da CF e 
art. 103, I, "a", da CE). 
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Deixo igualmente de acolher o artigo 60 da proposição. e 
parágrafo único, segundo o qual o Juiz de Direito Substituto 
exercerá, em comarca de entrância inicial, as funções que 
lhe conferir o Presidente do Tribunal de Justiça. 
O Juiz Substituto, bem ao contrário do que prevê a norma 

vetada, pode ser designado para ter exercício em comarca de 
qualquer entrância, em razão da necessidade do serviço. 
Restringir a sua permanência apenas em comarca de entrância 

inicial, como se propõe, acarretaria enormes transtornos à 
prestação jurisdicional, além de caracterizar limitação não 
autorizada pelo artigo 93, I, da Constituição Federal. 

Nego, também, adesão ao artigo 185 da proposição, por 
limitar as atribuições do Corregedor-Geral de Justiça ao 
mero encaminhamento dos autos de infração ao Tribunal de 
Justiça para distribuição e julgamento, transformando-o em 
simples instrutor de processos disciplinares. 

As infrações leves, punidas com as penas disciplinares de 
advertência e censura, devem permanecer na competência do 
Corregedor de Justiça, mesmo porque da decisão que impuser a 
pena pode o magistrado punido recorrer para o Tribunal de 
Justiça. 
Além do mais, transferir a aplicação de penas, nas 

hipóteses de infrações leves, para a Corte Superior, 
certamente concorreria para o aumento desnecessário do 
trabalho do mais alto colegiado do Tribunal de Justiça, que 
já está sobrecarregado em suas funções. 
Excluo, igualmente, da sanção o § 3Q do artigo 226 da 

proposição, uma vez que a terceira categoria de Conselho de 
Justiça deixou de existir em face da Lei Federal nQ 8.236, 
de 20 de setembro de 1991, ocorrendo, deste modo, 
impropriedade que se impõe seja afastada da proposta 
legislativa. 
Considero ainda que não deve ser convertida em lei a 

disposição do artigo 290, que institui pensão mensal devida 
ao cônjuge ou companheiro por falecimento de servidor do 
Poder Judiciário, correspondente à totalidade da remuneração 
ou dos proventos do falecido. 
O dispositivo considerado institui, na verdade, tratamento 

privilegiado em favor de determinada categoria de 
servidores, o que deve ser evitado. Trata-se, como é certo, 
de matéria estranha ao objeto da proposição, não tendo 
constado, por isso mesmo, do projeto encaminhado pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça à Assembléia Legislativa. 
Além disso, a disposição considerada cria despesa nova para 

o Tesouro, sem indicar recursos para o seu atendimento. 
Desacolho ainda o artigo 315 da proposição, pelo qual o 

Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros - AMAGIS -
integrará a Comissão Permanente e demais comissões do 
Tribunal de Justiça que, direta ou indiretamente, tratarem 
de assunto de interesse da magistratura. 

As comissões referidas são órgãos do Tribunal de Justiça e 
se compõem exclusivamente de membros do Poder Judiciário, 
não sendo admissível, conseqüentemente, que venham a ser 
integradas por representante de órgão de classe. 
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Finalmente, veto a integração 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, de que trata o Anexo II da proposição, nos itens 
4, 20 e 158, respectivamente. 
Trata-se de providência que 

organização do território do 
administração da justiça. 

adoto 
Estado 

no interesse 
para efeito 

da 
da 

Esses são os motivos de ordem constitucional e de interesse 
público que me levam a opor veto parcial à Proposição de Lei 
Complementar nQ 41, que devolvo à egrégia Assembléia 
Legislativa, para reexame. 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de 

fevereiro de 1995. 
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Airson Bezerra Lácio, Presidente da Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco CODEVASF 
encaminhando cópia de convênio firmado entre essa empresa 
pública e a UFMG, com interveniência da Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira. para os fins do art. 74 da 
Constituição Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do 
Regimento Interno.) 

Do Sr. Heli Andrade, Presidente da Câmara Municipal de 
Uberaba, encaminhando requerimento do Vereador Lauro 
Guimarães, contendo moção de protesto contra as recentes 
medidas de intervenção dos Governos Estadual e Federal nas 
instituições financeiras públicas. 

Do Sr. Pedro Paulo Pinto. Presidente da Câmara Municipal de 
Itaúna, encaminhando voto de congratulações, transformado em 
moção de aplauso por aprovação unânime daquela Casa, com o 
Presidente eleito desta Assembléia Legislativa e os demais 
componentes da Mesa Diretora. (- Agradecer.) 

Do Sr. Imar Glicério Pinto, Presidente da Comissão 
Emancipacionista do Distrito de São Joaquim de Bicas, 
solicitando que se processe o pedido de emancipação do 
referido distrito. (- À Comissão de Assuntos Municipais.) 
O Sr. Presidente (Deputado Ibranim Jacob) - A Mesa passa a 

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

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

proposições: 
PROJETO DE LEI No 1/95 

Dispõe sobre a proteção da fauna- aquática dos rios do 
Estado de Minas Gerais, a garantia da população à perpétua e 
abundante alimentação por peixes, bem como sobre a pesca 
profissional e esportiva. 
A Assembléia do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q- Fica expressamente proibida, em todo o território 
do Estado de Minas Gerais, a pesca em córregos, rios ou água 
corrente com redes ou com qualquer outro objeto de emalhar. 
Art. 2Q -Ao infrator aplicar-se-á a multa de 5.000 (cinco 

mil) Unidades Padrão Fiscal de Minas Gerais - UPFMG -, além 
da apreensão de todo o material de pesca ilícita. 

Art. 3Q O cidadão que, tomando conhecimento da 
irregularidade, não denunciar o infrator nem, podendo fazê-
lo, inutilizar imediatamente as redes ou os objetos de 
emalhar do infrator, também incorrerá em multa 
correspondente a 1/5 (um quinto) daquela de que trata o art. 
2Q. 
Art. 4Q -Somente poderão adquirir redes ou outros objetos 

de emalhar o proprietário de lagos ou lagoas artificiais ou 
aquele que pratique a piscicultura. 

§ 1Q -O comerciante que vender material de emalhar a 
cidadão que não se enquadre no "caput" deste artigo será 
multado em 3.000 (três mil) UPFMGs, devendo, em caso de 
reincidência, ter cassado seu alvará de funcionamento. 
§ 2Q -As Polícias Civil e Militar ficam obrigadas a 

fiscalizar e a punir imediatamente o infrator. 
Art. SQ Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1Q de fevereiro de 1995. 
Raul Lima Neto 
-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 2/95 
Dispõe sobre a construção de estãção de piscicultura em 

represa de usina hidrelétrica a ser implantada no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os projetos de construção de represas de usina 

hidrelétrica com capacidade instalada acima de 250 MW 
(duzentos e cinqüenta megawatts). a serem implantadas no 
Estado, deverão prever a construção, o desenvolvimento e a 
manutenção de estação de piscicultura. 
Parágrafo único -A dimensão da estação de piscicultura 

será proporcional ao porte da represa. 
Art. 2Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua 
publicação. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 14 de fevereiro de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: O projeto de lei ora apresentado tem por 

escopo a preservação das espécies de peixes que povoam os 
rios de nosso Estado. Trata-se, ademais, de proposição que 
está sendo reapresentada, visto que, anteriormente, embora 
aprovada nesta Casa, sofreu inexplicável veto, oposto pelo 
Poder Executivo. 
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A redução de muitas espécies de peixes que outrora 
abundavam em nossas bacias tem, entre suas causas 
principais, a construção de barragens, já que tais obras 
impedem a concretização do ciclo reprodutivo daquelas que, 
na piracema, não conseguem superar os vigorosos barramentos 
feitos ao longo dos rios. É uma situação que exige medida 
rápida e eficaz, visto que algumas espécies poderão ser 
extintas em virtude da inexistência de repovoamento natural. 
Esse projeto intenta proporcionar a solução desejada. 
Ressalte-se que esta proposição não fere dispositivo 

constitucional, especialmente aos arts. 21, XII, "b", e 22, 
IV, da Constituição da República. posto que se refere à 
piscicultura, relevante aspecto da fauna brasileira, 
enquanto os aludidos dispositivos da Norma Fundamental 
cuidam de energia elétrica e águas, os quais não possuem o 
conteúdo lato que o anterior Chefe do Executivo mineiro, na 
falta de melhor argumento para seu veto, equivocadamente 
esposou. Muito pelo contrário, são exatamente os arts. 23, 
VII, e 24, VI, da Magna Lei que permitem expressamente tal 
iniciativa. 
Contamos. portanto, com a plena aprovação desta iniciativa 

pelos nobres pares, na certeza de sua relevância para o 
aperfeiçoamento da legislação estadual. 
-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 NQ 3/95 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação dos órgãos 

públicos de defesa do consumidor. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Todo fornecedor, no âmbito do Estado de Minas 

Gerais, é obrigado a afixar nas dependências de seu 
estabelecimento, em local visível, os nomes, os endereços e 
os telefones dos órgãos públicos de defesa do consumidor. 

Parágrafo único -Considera-se fornecedor, para os efeitos 
desta lei, aquele assim definido na Lei Federal nQ 8.078, de 
1990. 
Art. 2Q -O descumprimento do disposto no artigo anterior 

implica as penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal 
nQ 8.078, de 1990. 
Art. 3Q O Poder Executivo regulamentará esta lei, 

especialmente a fiscalização de seu cumprimento, em até 60 
(sessenta) dias contados 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, 16 de fevereiro de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: Inserido no rol das iniciativas destinadas a 

promover o aperfeiçoamento da execução da Política Nacional 
de Defesa do Consumidor, o projeto ora apresentado procura 
garantir maior transparência às relações de consumo, 
mormente ao fornecer maiores informações ao consumidor. 
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Vivemos no Brasil uma situação paradoxal, pois, ao lado de 
uma legislação moderna e avançada, na qual se destaca o 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, convivem lesões 
permanentes e diárias ao direito do consumidor. Nesse 
contexto observamos que, por sua condição de elo frágil na 
cadeia de relações de consumo, o consumidor muitas vezes é 
desrespeitado em virtude do desconhecimento de seus 
direitos. Mas sabe que existem leis que o protegem e órgãos 
para atendê-lo. 
Pretendemos, pois, contribuir para solucionar esse problema 

a partir da garantia de divulgação, em todo estabelecimento 
que ofereça produtos ou serviços. do nome e localização dos 
órgãos públicos de defesa do consumidor. 

Estamos certos da oportunidade, da necessidade e da 
viabilidade desta iniciativa, razão pela qual contamos com o 
integral apoio dos nobres colegas para sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Defesa do Consumidor para parecer, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI. No 4/95 
Concede às entidades que menciona Õ direito à utilização do 

espaço físico das unidades de ensino estaduais e dá outras 
providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -As entidades sem fins lucrativos legalmente 

constituídas poderão utilizar o espaço físico das unidades 
de ensino estaduais, bem como os equipamentos nele contidos. 

§ 1Q - O espaço físico a ser cedido pelas unidades de 
ensino compreende salas de aulas, auditórios. quadras 
poliesportivas. salas de reuniões, pátios e demais 
dependências compatíveis com o evento a ser empreendido. 
_§ 2Q -a utilização de que trata este artigo não poderá 
1nterferir nas atividades regulares da escola. 
Art. 2Q -Poderão ser realizados nas unidades de ensino 

estaduais quaisquer eventos, especialmente: 
I - reuniões; 
II - mostras; 
III - seminários; 
IV - cursos; 
v - debates; 
VI - comemorações; 
VII -competições esportivas. 
Parágrafo único - A direção da unidade de ensino estadual 

poderá. mediante razões escritas e fundamentadas, negar 
autorização para realização de evento, comprovando objeto 
ilícito ou finalidade incompatível com os costumes locais. 
Art. 3Q As despesas de conservação decorrentes da 

aplicação desta lei ficarão a cargo da entidade cessionária, 
vedada a cobrança de taxa de utilização pelas unidades de 
ensino. 
Art. 4Q -O representante legal da entidade cessionária 

será o responsável pelo bom uso do patrimônio da unidade de 
ensino, bem como pelos eventuais danos a este causados 
durante o período de sua utilização. 
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Art. 5Q- A autorização para utilização 
unidade de ensino será concedida pela 
observado o disposto no art. 2Q desta 
direito de recurso ao órgão colegiado 
indeferimento da solicitação. 
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do espaço físico da 
direção da escola, 

lei, garantido o 
escolar contra o 

Art. 6Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 90 (noventa) dias contados 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, 15 de fevereiro de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: A proposta ora apresentada visa a ampliar o 

aproveitamento da rede física escolar do Estado, por meio de 
sua utilização por entidades sem fins lucrativos, 
promovendo, a um só tempo, a integração entre comunidade e 
escola e apoiando o desenvolvimento de instituições 
desprovidas de recursos para suas atividades sociais. 
Trata-se de projeto anteriormente aprovado nesta Casa, o 

qual, contudo, foi objeto de veto governamental. Já na 
ocasião de sua tramitação, foram explicitados os inequívocos 
méritos de tal iniciativa, razão por que obteve apoio maciço 
dos parlamentares. As entidades a serem beneficiadas, por 
sua vez, manifestaram-se igualmente favoráveis à proposição, 
tendo em vista seu significado para o trabalho por elas 
empreendido. 

Na certeza do positivo impacto social a ser dado por este 
projeto, contamos com o apoio dos nobres pares para seu 
breve e pacifico desenvolvimento nesta Assembléia, bem como 
para sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI No 5/95 
Dispõe sobre incentivo fiscal para-a realização de projetos 

de geração de postos de trabalho, no âmbito do Estado de 
Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta 

Art. 1Q -As pessoas jurídicas contribuintes do Estado de 
Minas Gerais receberão incentivo fiscal para a realização de 
projetos de geração de postos de trabalho. 

9 1Q O incentivo fiscal de que trata este artigo 
corresponderá à emissão de certificados de enquadramento 
para projetos de geração de postos de trabalho apresentados 
por produtores do Estado de Minas Gerais, capacitando-os a 
receber recursos dos contribuintes inscritos na dívida ativa 
do Estado, dedutíveis até o limite de 40% (quarenta por 
cento) dos pagamentos referentes ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS. 

§ 2Q - A lei orçamentária fixará, anualmente, com base na 
receita do ICMS, os montantes mínimo e máximo a serem 
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adotados para a concessão do benefício fiscal de que trata 
esta lei. 

§ 3Q -Os recursos previstos nesta lei serão utilizados 
somente para pagamento de mão-de-obra e respectivos encargos 
sociais. 

§ 4Q- Para efeito desta lei, serão consideradas produtores 
as seguintes pessoas jurídicas: 

I - comitês de ação pela cidadania; 
II - sindicatos e associações profissionais; 
III - associações comunitárias; 
IV - igrejas; 
V- entidades sem fins lucrativos. 
Art. 2Q Serão abrangidos por 

relacionados às seguintes áreas: 
I - abastecimento; 
II - saúde; 
III - saneamento básico; 
IV - educação; 
V- habitação popular; 
VI - obras de infra-estrutura urbana; 
VII - desenvolvimento comunitário; 
VIII - cultura; 
IX - esportes; 

esta lei projetos 

X- outras atividades com inquestionável utilização de mão-
de-obra intensiva na área social. 

Art. 3Q -O Poder Executivo regulamentará esta lei em até 
30 (trinta) dias contados de sua publicação. 

§ 1Q - Deverá ser criada comissão especial para geração de 
postos de trabalho, de composição paritária, que terá, entre 
outras, as seguintes atribuições: 

I - examinar as propostas de enquadramento dos projetos de 
geração de postos de trabalho; 

II - decidir sobre o enquadramento de que trata o inciso 
anterior, estabelecendo prioridades de atendimento; 
III- fixar o limite máximo de incentivo a ser concedido a 

cada projeto; 
§ 2Q - Os membros da comissão terão mandato de 1 (um) ano, 

podendo ser reconduzidos ao cargo por duas vezes 
consecutiyas ou quatro alternadas. 

§ 3Q - As pessoas indicadas no parágrafo anterior ficará 
vedada a apresentação de projetos, desde a posse na comissão 
até 2 (dois) anos após seu afastamento. 

Art. 4Q -Os certificados de enquadramento emitidos pela 
comissão especial para geração de postos de trabalho terão 
validade de 1 (um) ano, renovável por igual período, sendo 
os valores neles constantes expressos em Unidade Padrão 
Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMG. 
Art. 5Q -Toda transferência e movimentação de recursos 

relativa a projeto de geração de postos de trabalho será 
feita em conta bancária vinculada, aberta especialmente para 
este fim. 

Art. 6Q -O 
trabalho que 

produtor de projeto de geração de postos de 
descumprir dispositivo desta lei ou de seu 
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regulamento, além das sanções penais cabíveis, será multado 
em até 10 (dez) vezes o valor do incentivo. 
Art. 7Q- Os saldos finais de contas correntes vinculadas e 

o resultado financeiro das aplicações das sanções 
pecun1ar1as serão recolhidos ao Tesouro Estadual e 
acrescidos ao orçamento anual. 

Art. 8Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 9Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: A propos1çao que ora apresentamos tem sua 

origem no Movimento de Ação da Cidadania pela Vida e de 
Combate à Fome e à Miséria, bem como à contribuição dada por 
esta Casa ao mencionado movimento, especialmente pela 
constituição de comissão especial que participou ativamente 
de tal esforço para derrotar as formas mais perversas de 
exclusão social. A pretensão que o envolve é, portanto, a 
viabilização dos objetivos aqui descritos, mediante 
programas de geração de postos de trabalho, nas mais 
diversas áreas, com utilização intensiva de mão-de-obra, de 
forma descentralizada. 
Pelo projeto. o Estado participará somente com a parcela de 

investimento relativa ao pagamento dos trabalhadores e seus 
encargos soc1a1s, ficando os demais custos por conta dos 
agentes promotores do projeto. Ressalte-se, bem assim, que o 
benefício tributário pretendido é plenamente viável, sendo, 
aliás, especial forma de afirmação da autonomia do Estado 
membro, prerrogativa constitucional usada de maneira tão 
tímida e convencional por nossos Governos. mas de larga 
adoção em outros Estados. além de oferecer sentido certo e 
positivo para recursos hoje inscritos na dívida ativa. 

Em uma conjuntura como a atual. quando somamos idéias e 
trabalho na defesa de uma sociedade justa e solidária, a 
parceria entre entidades civis e Estado para a geração de 
empregos pode ser útil medida e embrião de soluções maiores 
a serem adotadas no Brasil. 
-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 6/95 
Cria o Fundo Estadual de Proteção-e Defesa do Consumidor e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica criado o Fundo Estadual de Proteção e Defesa 

do Consumidor, com os seguintes objetivos: 
I - preservação dos direitos básicos do consumidor; 
II -prevenção contra prejuízos ao consumidor; 
III - ressarcimento à coletividade de danos causados ao 

consumidor; 
IV- auxílio na execução da política nacional das relações 

de consumo. 
Art. 2Q -Poderão ser beneficiários do Fundo Estadual de 

Proteção e Defesa do Consumidor : 
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I- órgãos ou entidades da administração pública direta ou 
indireta estaduais ou municipais, responsáveis pela 
elaboração, pela criação. pela implantação ou pela execução 
de projetos ou programas de proteção e defesa do consumidor; 

II - entidades não-governamentais legalmente constituídas. 
sem fins lucrativos e com mais de 2 (dois) anos de 
funcionamento. voltadas para a proteção e a defesa do 
consumidor. 
Art. 3Q O Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 

Consumidor, de natureza e individuação contábeis, será 
constituído dos seguintes recursos: 

I indenizações decorrentes de condenações e multas 
advindas do descumprimento de decisões judiciais, em ações 
coletivas relativas ao direito do consumidor; 
II- 20% (vinte por cento) do valor das multas aplicadas 

pela Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor 
PROCON-MG -. na forma do art. 55 da Lei Federal nQ 8.078, de 
1990, e do art. 10 do Decreto Federal nQ 861, de 1993; 
III - rendimentos decorrentes de depósitos bancários e 

aplicações financeiras; 
IV- doações, auxílios. contribuições e legados que lhe 

venham a ser destinados por pessoas físicas ou jurídicas. 
nacionais ou estrangeiras; 
V - dotação consignada anualmente no orçamento do Estado; 
VI - transferências orçamentárias provenientes de outras 

entidades públicas; 
VII - produto de incentivos fiscais instituídos em favor da 

proteção e da defesa do consumidor; 
VIII - recursos provenientes do Conselho Nacional de Defesa 

do Consumidor; 
IX - recursos de qualquer origem, desde que não onerosos. 
~ 1Q Os recursos de que trata este artigo serão 

depositados em conta especial do Banco do Estado de Minas 
Gerais S.A. - BEMGE -, com especificação da origem. 
~ 2Q - Fica autorizada a aplicação financeira das 

disponibilidades deste Fundo em operações ativas, sempre que 
necessária á preservação do poder aquisitivo da moeda. 
Art. 4Q O Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 

Consumidor terá prazo indeterminado de duração. 
Art. 5Q Caberá ao Conselho Estadual de Defesa do 

Consumidor a análise e o enquadramento dos projetos de 
liberação de recursos do Fundo de que trata esta lei. 
obedecida a seguinte escala de prioridade: 

I - projetos ou programas de importância principal : 
a) projetos de ressarcimento á coletividade de danos 

causados aos interesses do consumidor; 
b) programas especiais de garantia dos direitos básicos do 

consumidor; 
II - projetos ou programas de importância secundária : 
a) capacitação de recursos humanos necessários á consecução 

dos objetivos do art. 2Q desta lei; 
b) projetos de comunicação e divulgação de ações de 

proteção e defesa do consumidor; 
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c) outros projetos voltados à proteção e à defesa do 
consumidor. 

Art. 6Q -As condições de financiamento ou de repasse de 
recursos e, quando houver, as contrapartidas a serem 
exigidas dos beneficiários, serão definidas pelo grupo 
coordenador, consoante as diretrizes das deliberações do 
Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. 

Art. 7Q O Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor terá como órgão gestor a Secretaria de Estado da 
Fazenda, que terá, entre outras, as seguintes incumbências : 

I - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte 
no orçamento do Fundo, antes de sua aplicação; 

II organizar o cronograma financeiro de receita e 
despesa, acompanhar sua execução e a aplicação das 
disponibilidades de caixa; 
III -responsabilizar-se pela execução do cronograma físico 

do projeto ou atividade beneficiados com recursos do Fundo. 
Art. 8Q O Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 

Consumidor terá como agente financeiro o BEMGE, que terá, 
entre outras, as seguintes atribuições: 

I - aplicar os recursos do Fundo segundo as normas e os 
procedimentos definidos pelo órgão competente; 

II - remunerar as disponibilidades temporárias de caixa 
para evitar a descapitalização do Fundo; 
III comunicar ao Conselho Estadual de Defesa do 

Consumidor, no prazo max1mo de 5 (cinco) dias úteis, os 
depósitos realizados a crédito do Fundo, com especificação 
da origem; 

IV - Emitir relatórios de acompanhamento dos recursos 
colocados à sua disposição. 

Parágrafo único- O agente financeiro não fará jus a nenhum 
tipo de remuneração pelos serviços prestados. 
Art. 9Q- Integram o grupo coordenador: 
I - 1 (um) representante da Procuradoria-Geral de Justiça; 
II - 1 (um) representante do BEMGE; 
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral; 
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da 

Fazenda; 
v O Presidente do Conselho Estadual de Defesa do 

Consumidor; 
VI - O Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da 

Assembléia Legislativa; 
VII 2 (dois) representantes dos órgãos municipais 

oficiais de defesa do consumidor, com sede no Estado de 
Minas Gerais; 

VIII - 2 (dois) representantes das entidades civis sem fins 
lucrativos, voltadas para a defesa do consumidor, com sede e 
área de atuação no Estado de Minas Gerais; 

IX - 2 (dois) representantes das entidades sindicais, com 
base estadual, que congreguem categorias de fornecedores; 

§ 1Q - O representante de que trata o inciso I será, 
necessariamente, um membro do Ministério Público em 
exercício no PROCON-MG. 
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§ 2Q - Os representantes de que tratam os incisos V e VI 
poderão ser substituídos, em caso de impossibilidade 
temporária, por outro membro dos órgãos representados, a 
critério destes. 
Art. 10- Compete ao grupo coordenador: 
I- aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as 

diretrizes estabelecidas nos planos de ação governamentais e 
nas deliberações do Conselho Estadual de Defesa do 
Consumidor; 
II- acompanhar a execução do plano de aplicação dos 

recursos; 
III desempenhar as funções estabelecidas na Lei 

Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993. 
Art. 11 -Competirá ao Conselho Estadual de Defesa do 

Consumidor, além de suas atribuições já normatizadas, traçar 
diretrizes e supervisionar a gestora e o agente financeiro 
do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, 
especialmente quanto a : 

I - elaboração do cronograma financeiro de receita e 
despesa do Fundo; 

II - elaboração da proposta orçamentária do Fundo; 
III- definição sobre a aplicação das disponibilidades 

transitórias de caixa do Fundo. 
Art. 12 -Os demonstrativos financeiros do Fundo Estadual 

de Proteção e Defesa do Consumidor obedecerão ao disposto na 
Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas do 
Tribunal de Contas do Estado. 
Art. 13 -Esta lei será regulamentada por resolução do 

grupo coordenador, no prazo de 90 dias contados de sua 
publicação. 
Art. 14 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 15- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: Sobressaindo-se como instrumento essencial à 

evolução das relações de consumo, os direitos do consumidor, 
mormente após sua codificação em nosso ordenamento, têm 
mostrado singular ampliação e eficiência. 

Com efeito, temos observado, no Brasil, que a proteção e a 
defesa dos direitos do consumidor têm levado às pessoas, 
cada vez mais, maior segurança nas relações de consumo, a 
partir de um conjunto de leis que pretendem manter condições 
mínimas de igualdade e respeito mútuo. Na proporção em que o 
sistema econômico-financeiro se expande, faz-se necessário o 
equilíbrio entre os diversos elos que o compõem, e, nesse 
contexto, é fundamental a existência de um eficiente 
arcabouço normativo, a fim de que cada cidadão exerça 
plenamente seus direitos. 

No que se refere à defesa do consumidor, embora estejamos 
caminhando vigorosamente em busca de um sistema justo e 
equilibrado, temos ciência das conquistas que ainda devem 
ser alcançadas. Dentre essas destaca-se, pelo fundamental 
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papel que desempenhará, o Fundo Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor. 

Temos observado neste País, que ocupa a vanguarda da 
proteção legal ao consumidor, a espoliação contínua de 
significativa parcela da população, enquanto consumidora, em 
virtude da ausência de mecanismos mais eficazes de garantia 
dos direitos básicos do consumidor, prevenção e 
ressarcimento à coletividade de danos causados ao 
consumidor, bem como de melhor capacitação e aparelhamento 
dos órgãos protetores do consumidor e divulgação de suas 
ações e projetos. Nesse caminho é que segue o projeto ora 
apresentado, visando sanar as sobreditas lacunas, tão 
evidentes no Estado de Minas Gerais. 

A presente proposição é levada à apreciação deste 
parlamento após importantes debates sobre o tema, razão pela 
qual encontra-se plenamente adequada à legislação 
pertinente, como a Lei Federal nQ 7.347, de 1985, e o 
Decreto Federal nQ 861, de 1993, que trazem sua previsão, 
assim como ao próprio Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei Federal nQ 8.078, de 1990), especificamente 
em seu art. 55. Está também de acordo com a Lei Complementar 
nQ 27, de 1993, que disciplina a criação de fundos no 
Estado. Da mesma forma, tem a iniciativa o apoio integral 
das mais representativas entidades públicas ou privadas 
ligadas ao tema. 
O projeto guarda, pois, disposições claras relativas aos 

objetivos do Fundo, sua operacionalização e beneficios que 
poderá trazer. Busca abranger significativa gama de projetos 
e programas, tanto para instituições oficiais de defesa do 
consumidor quanto para entidades não governamentais 
destinadas ao mesmo fim. 

Em idêntica direção, procuramos oferecer ao grupo 
coordenador, consoante desejo das principais instituições de 
proteção ao consumidor, ampla representatividade, 
especialmente por considerar que as entidades voltadas para 
a questão, muito mais que aquelas de inclusão obrigatória no 
grupo, deverão ser as que efetivamente ficarão à frente dos 
trabalhos empreendidos pelo Fundo Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor. 

Pretendemos, afinal, constituir uma fonte segura e 
imparcial de garantia de transparência, estabilidade e 
equilíbrio nas relações de consumo, cuidando de garantir os 
direitos do consumidor sem impor ônus excessivo ao 
fornecedor. 

Lembramos, finalmente, que a presente proposição está sendo 
reapresentada, visto que, embora aprovada em 1Q turno nesta 
Casa. em 1994, infelizmente não chegou à votação em turno 
final, razão pela qual cremos em sua tramitação célere e 
pacífica desta feita. 
-Publicado, vai o 

Defesa do Consumidor 
parecer, nos termos do 
Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, de 
e de Fiscalização Financeira para 
art. 195, c/c o art. 103 do Regimento 

REQUERIMENTOS 

L 
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NQ 1/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da 
Saúde com vistas à reabertura do ambulatório médico da 
localidade Córrego Boa Vista, no Município de Itambacuri. 

NQ 2/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos. solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
liberação de verbas para canalização do córrego Pachequinho 
e do ribeirão Vau-açu, no Município de Ponte Nova. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 3/95, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de 
congratulações com o Presidente da TELEMIG pelo programa 
Transformação Telemig. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

NQ 4/95, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. 
Wellington Sprovieri, Delegado de Polícia do Município de 
Sete Lagoas, pelos excelentes serviços prestados àquela 
região. (-À Comissão de Defesa Social.) 

NQ 5/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
enviado ofício ao Governador do Estado com vistas à criação 
de frente de trabalho na região norte-mineira para atender 
em çaráter de urgência aos municípios atingidos pela seca. 
(-A Comissão de Agropecuária.) 

NQ 6/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
enviado ofício ao Governador do Estado e ao Secretário da 
Saúde com vistas à implantação de um serviço de pronto~ 
atendimento psiquiátrico no Município de Montes Claros. (- A 
Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 7/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
enviado ofício ao Secretário de Recursos Minerais com vistas 
à instalação de uma diretoria regional do Departamento de 
Recursos Hídricos na região norte-mineira. (- À Comissão de 
Política Energética.) 

NQ 8/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
enviado ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça com 
vistas a que se mantenha a Comarca do Município de Jaíba no 
.Foro da Comarca de Manga. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando se 
convoquem os Secretários da Fazenda e de Indústria e 
Comércio e se convide a Ministra da Indústria e Comércio 
para que prestem esclarecimentos e debatam a posição, as 
diretrizes e as medidas que adotaram relativamente ao 
aumento do IPI nos preços dos carros populares. (- Oficie-
se.) 

Do Deputado Carlos Pimenta. solicitando se encaminhe aos 
Ministros da Indústria e Comércio e da Fazenda expediente 
com vistas a que revejam a decisão de aumentar de O, 1% para 
8% o IPI dos carros populares e que saibam da insatisfação 
dos órgãos públicos do Estado diante da medida. (- Oficie-
se.) 

COMUNICAÇÕES 
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Bancadas 
do PDT, do PP e PSD e do PMN e dos Deputados José Braga, Gil 
Pereira, Wanderley Ávila, Péricles Ferreira e Jorge Hannas. 

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

Navarro Vieira. 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados, tinha o intuito de que minha 
intenção que a minha primeira manifestação na tribuna desta 
Assembléia versasse sobre declaração de princípios e 
propostas que haverão de me orientar a conduta durante a 13ª 
Legislação. Mas assunto de conjuntura importante, que vem 
ocupando largo espaço na imprensa mineira. me faz trazer a 
esta Casa a mensagem que ora apresento, em que requeiro 
sejam convidados os Exmos. Srs. Secretários da Fazenda, Dr. 
João Heraldo Lima, e da Indústria e Comércio, Dr. Reginaldo 
Braga Arcouri, para que compareçam ao Plenário desta Casa, 
com o objetivo de prestarem esclarecimentos e de debaterem 
com os parlamentares mineiros sobre a posição, as diretrizes 
e as medidas adotadas no âmbito de suas secretarias quanto à 
decisão do Governo Federal de aumentar a alíquota do Imposto 
sobre Produtos Industrializados dos carros populares. 
Requeiro, ainda, seja convidada a Exma. Sra. Ministra da 
Indústria e Comércio, Ora. Dorothéa Werneck, para que 
compareça a esta Assembléia Legislativa e, de viva voz, 
explique ao povo de Minas as sérias acusações que a imprensa 
nacional vem fazendo sobre seu papel na condução desse caso. 
Este requerimento está embasado na seguinte justificativa: 

Minas Gerais assiste. entre surpresa e incrédula, à 
demonstração de força do Poder Federal. E, o que é pior, vê-
se bombardeada por mensagens na imprensa, de que os 
interesses de Minas são boicotados pela Ministra mineira, 
titular da pasta da Indústria e Comércio. 

Nossos jornais "Estado de Minas", "Hoje em Dia" e "Diário 
do Comércio" - em defesa de nossa terra e de nossa gente -
estão publicando matérias que exigem desta Casa ação rápida 
e contundente. 

O "Estado de Minas" chega a publicar em sua primeira 
página, no dia 14/2/95, sob o título "Bom Senso e Equivoco", 
minieditorial, onde afirma : "A perplexidade maior, no caso 
específico da Fiat, é o fato de a origem da agressão a Minas 
ter partido da Ministra Dorothéa Werneck, que vem sendo 
acusada de haver transformado seu gabinete em escritório 
voltado para o interesse das montadoras paulistas. Indicada 
para compor o ministério como integrante da quota mineira, 
na prática, revela exatamente o contrário, levando à 
conclusão de que só nasceu em Minas. em decorrência de um 
equivoco da cegonha". 

Como se não bastasse, a revista "Veja" traz a matéria "0 
Cartel Se Quebra", na qual anuncia que "Explode uma briga de 
''lobbies" entre as montadoras, em torno da decisão do 
governo de aumentar os impostos sobre os carros populares". 
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Esta Casa, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não pode se 
furtar a trazer para dentro de seu Plenário a discussão 
sobre o assunto. 

Que interesses, senhores, pairam sobre a decisão 
governamental de interferir, de forma grosseira, e tal como 
tropa de guarda pretoriana, em ação mercadológica 
desenvolvida pela Fiat Automóveis? 

É bom que se lembre, a bem de esclarecimento dos fatos, que 
a Fiat Automóveis aumentou em quase 20% a oferta de 
empregos, desde o lançamento do carro popular. Nunca é 
demais repetir: emprego é bom e é vital para o nosso 
desenvolvimento. Nunca há excesso de emprego. O trabalho não 
faz mal a ninguém. 
Ressalte-se, ainda, a ação do Governador Eduardo Azeredo. 

Interferiu no momento certo. Conseguiu dilatar os prazos e, 
conseqüentemente, escalonar a aplicação da alíquota. 
Parabéns ao Governador. S. Exa. demonstra firme decisão em 
seu Governo. 
A medida, contudo, não é suficiente. Ressalte-se que entre 

as metas traçadas pelo ilustre Presidente desta Casa, 
Deputado Agostinho Patrús, encontra-se aquela de que não 
basta ser a Assembléia Legislativa um laboratório de leis e 
um agente fiscalizador do Poder Executivo. Sua atribuição 
vai além: a Assembléia tem que ser o grande fórum, o 
estuário natural de debates da sociedade civil organizada de 
Minas. Daí entender este Deputado que o Poder Legislativo 
deve, em nome de suas prerrogativas arduamente conquistadas, 
aliar-se ao Poder Executivo nesta batalha sem heróis. A 
batalha que se trava no momento é, a nosso ver, um balão de 
ensaio sobre as possíveis e marcantes explosões de 
desenvolvimento que ocorrerão ao longo da Rodovia Fernão 
Dias. Se tardia foi sua duplicação, rápido é o surto de 
empresas que já enxergam o Sul de Minas como fonte natural 
para uns segura e equilibrada produção de riqueza. 
Este Plenário, Srs. Deputados, tem o dever cívico de 

preservar os ideais dos inconfidentes. Mais ainda: tem a 
obrigação moral de ouvir dos dirigentes deste Estado quais 
as ações que estão sendo urdidas e que podem garantir o 
aumento da oferta de empregos, o respeito ao consumidor 
final e a geração de impostos. 
O problema que hoje se nos apresenta consiste em resgatar 

para Minas Gerais o direito de não ser discriminada dentro 
do sistema federativo. 
Dessa maneira e por evidenciar-se o caráter sócio-econômico 

desta solicitação, acreditamos na aprovação deste 
requerimento pelo augusto Plenário. 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, já há algum tempo, nesse 

início do Governo de Fernando Henrique Cardoso. temos 
assistido à ação do Ministério da Indústria e Comércio 
voltada contra os interesses da montadora mineira, afetando 
a nossa economia e os nossos empregos. Cumpre ressaltar que 
são mais de 3.500 empregos novos. depois do lançamento do 
carro popular. Mas houve impasse entre Governo e empresa. 
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O primeiro passo foi a proibição antecipada de reserva pelo 
sistema "on line". Nos contratos de bens de capital, 
principalmente, é prática comum que uma sinalização 
financeira seja dada, por antecipação, como garantia da 
compra. Evidentemente que, recebendo, antecipadamente, 50% 
do valor do seu veiculo, há um ganho adicional. Caberia ao 
Governo regulamentar a matéria, e não impedir que o sistema 
"on l ine'' continuasse sendo praticado. 
Foi um lance de ousadia mercadológica, lançado pela empresa 

sediada em Minas, que deu bons resultados, favorecendo o 
Estado com uma maior oferta de empregos. E a resposta clara 
da aceitação pela sociedade foi o número de carros vendidos 
por esse sistema- cerca de 105 mil veículos até a semana 
passada, já com 55 mil carros entregues. 
Outra questão que vem afetar diretamente a montadora 

sediada em Minas diz respeito à importação mineira. A 
montadora mineira importa um veículo que foi sucesso de 
vendas, ultrapassando todos os demais veículos na 
comercialização e mesmo todos os outros veículos produzidos 
no País. Isso incomodou muita gente. E o Governo Federal 
resolveu elevar a alíquota de 20% para 32% sobre os carros 
importados. 
Tenho muito cuidado com o liberalismo pleno, o capitalismo 

aberto, sem limites que possam frear a concorrência desleal 
e o "lobby" de empresas estrangeiras. Mas o que me causa 
espanto é que haja, por parte do Ministério da Indústria e 
Comércio, uma ação protecionista dentro do próprio País em 
defesa das indústrias montadoras de veículos sediadas em São 
Paulo, como se Minas fosse um Estado estranho ao Brasil. 
concorrente das indústrias sediadas naquele Estado. Vem. 
agora, a terceira fase. com o governo decidindo aumentar a 
al iquota de imposto sobre os carros populares. prejudicando, 
novamente, a montadora mineira. Ainda bem que o Governador 
de Minas agiu a tempo e a hora, conseguindo que o Governo 
Federal dilatasse esse prazo. Pela primeira vez na história 
econômica do Brasil, temos oportunidade de ver empresas e 
indústrias aplaudirem um aumento de impostos. Os paulistas 
aplaudem, enquanto Minas lamenta. Quero deixar bem claro que 
venho aqui, perante os colegas Deputados desta Casa, 
defender o Estado de Minas. a economia de Minas e não 
somente uma indústria. Mas é fato que aquilo que afeta 
certas indústrias pode repercutir, no futuro, de forma 
grave, em todo o desenvolvimento de nosso Estado. 

Houve um pacto com o Governo Federal, e o Presidente 
Fernando Henrique declarou e tem declarado que, no seu 
Governo, não haverá manobras nem pacotes que surpreendam a 
sociedade. Entretanto. o pacto previa que esse acordo dos 
carros populares iria perdurar até dezembro de 1996. E, 
quando se quebra o pacto, é importante que esta Casa venha a 
defender uma indústria sediada em Minas, porque compete à 
Assembléia mineira, como voz do povo de nossa terra, no 
dizer de S. Exa., nosso Presidente, Deputado Agostinho 
Patrús, ser a expressão, a ressonância e a própria voz de 
Minas. Se Minas trabalha em silêncio, esta Casa e as nossas 
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empresas devem falar alto quando os interesses de nosso 
Estado forem feridos. E aqui estarei, permanentemente. ao 
lado dos demais colegas, na defesa dos interesses do nosso 
Estado. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima 

Neto. o Deputado Raul Lima Neto* - Sr. Presidente, Srs. membros 
da Mesa. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, primeiramente, 
quero saudar a todos e dizer que é para mim motivo de muita 
honra e de muita alegria fazer parte desta Casa Legislativa, 
ser colega dos companheiros com os quais aqui, se Deus 
quiser, durante quatro anos, estarei a defender os 
interesses da verdade e da justiça. No meu primeiro 
pronunciamento, quero deixar clara aos companheiros desta 
Casa a minha submissão total ao serviço público, à função 
que Deus me delegou, colocando-me, o que nunca esperei, 
nesta posição, nesta tribuna mais alta do Estado de Minas, a 
fim de defender os interesses do nosso povo. Nesse momento e 
no instante em que aqui cheguei, reconheci, como agora 
reconheço, a princípio não sabendo o que fazer, e também 
estupefato fico, por ter esse sentimento de vivermos num 
país dos mais lindos e maravilhosos da face da terra, de 
termos um povo trabalhador, muitas terras férteis, quatro 
bacias fluviais importantíssimas e uma posição geográfica 
privilegiada e, entretanto. sermos uma nação de terceiro 
mundo; sermos um povo sofredor; um povo que a imprensa 
internacional, há pouco tempo, classificou como um dos povos 
mais sofredores da face da terra. Enquanto lançamos os olhos 
para isso, a nossa primeira impressão é não saber o que 
fazer. Ficamos sem forças. como Josafá, em certa ocasião, 
não sabendo como resistir àquele poderoso exército que 
marchava contra Jerusalém, só pôde lançar os seus olhos para 
Deus, o único capaz de fazer nascer uma nação e um povo num 
só dia e transformar um vale de ossos secos num poderoso 
exército, numa poderosa nação. Temos um solo muito rico e um 
povo trabalhador. Há um ditado que diz que o povo brasileiro 
é preguiçoso. Não é verdade. Em algumas conferências que 
tenho feito no exterior - recentemente fiquei em casa de 
alguns brasileiros que moram nos Estados Unidos - fiquei 
estupefato ao constatar que eles trab~lham doze e até 
dezoito horas por dia. Então, comecei a pensar que somos um 
povo iluminado por Deus; e por que nos encontramos assim? 
Somos a nação em que a mão-de-obra é a mais vil de toda face 
da terra. O nosso salário mínimo é uma institucionalização 
da iniqüidade. E fiquem pasmos os senhores quando o nosso 
Presidente concede aumento para si próprio e para os 
parlamentares e veta o aumento desse salário já tão vil. Na 
verdade, era necessário que esse salário acabasse de uma vez 
por todas. porque ele é apenas uma institucionalização da 
iniqüidade. Seria preciso instituir uma unidade padrão para 
a previdência e que se doutrinassem os empresários do nosso 
País para assalariar os seus trabalhadores de acordo com o 
lucro e não com esse modelo de salário. 
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Pasmem os senhores mais uma vez: há pouco tempo, fazendo 
parte de uma comissão de Vereadores, fomos à PETROBRÁS, à 
Refinaria Gabriel Passos, e, ali, foi-nos apresentado um 
extenso relatório sobre esta refinaria. Ao final do 
relatório. a Superintendência-Geral nos informou que o lucro 
1 íquido mensal é de US$1.800.000.000,00 milhões. Eu não 
acreditei e disse que deveria haver um engano. Ele disse-me: 
"nobre edil, o petróleo não é o ouro e sim o diamante 
negro". Conhecendo os oleodutos que levam o petróleo para os 
outros Estados, perguntei quantos funcionários tem a 
PETROBRÁS. São mil cento e poucos e que recebem em média, um 
salário de US$2.000,00 a US$3.000,00, naquela época. Eu 
estranhei que apenas esse número desse para atender à 
demanda de uma empresa tão grande. O Superintendente 
respondeu-me que eles precisavam economizar na folha de 
pagamento e, por isso, 7 mil e tantos funcionários eram 
contratados por terceirização. Mais de 7 mil pessoas 
trabalhando debaixo de sol e chuva e ganhando dois a três 
salários mínimos. Eu, então, ponderei: se a nossa PETROBRÁS 
contratasse 10 mil, 20 mil ou até 30 mil funcionários e 
pagasse, a cada um, um salário de US$3.000,00 por mês, o 
mínimo que ganha uma pessoa que lava pratos num país de 
primeiro mundo, a folha de pagamento seria monstruosa, no 
valor de US$90.000.000,00. Mas para quem tem um lucro 
líquido de US$1.800.000.000,00 isso não representa nada. Por 
que economizamos na mão-de-obra do trabalhador? 
Evidentemente, amaldiçoado, esse grupo cai num funil e 
desaparece nas pesquisas e, ao final, temos uma estatal que 
odiamos e que produz uma das mais caras e uma das piores 
gasolinas do mundo, em detrimento do nosso povo. 

Vimos o nosso Presidente fazer um pronunciamento que nos 
causou tristeza. Num gesto que consideramos um retrocesso 
político, ele eleva as alíquotas dos carros importados, 
porque o seu consumo estava detendo o aumento dos carros 
nacionais. Estava, porém, proporcionando melhoria na 
qualidade dos nossos carros, aumentando a competição e, com 
isso, criando mais empregos nas montadoras. Pudemos ver que 
isso foi feito exclusivamente para beneficiar um grupo de 
montadoras, ou melhor, a famosa indústria nacional - Ford, 
Volks, Autolatina do Brasil -e outras montadoras do Pais, 
que nada têm de brasileiras, indo contra os interesses do 
povo, fazendo com que ele sofra. 

Nesse instante, para concluir, digo apenas aos companheiros 
que contem sempre com este aliado, que estará juntamente com 
vocês na defesa da justiça e de uma distribuição equânime da 
renda naci9nal. Sabemos que quando essa justa distribuição 
acontece, o povo passa a comprar mais, aumenta o consumo, 
prosperam a indústria e o comércio e, automaticamente, toda 
a nação é beneficiada. Mas. quando isso começa a acontecer, 
surgem problemas, pois determinados segmentos da sociedade 
que nunca compraram passam a comprar. E, então, começam a 
faltar determinados produtos porque, ainda que a indústria 
produza a pleno vapor, não consegue atender à demanda. 
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os nossos governantes precisam se conscientizar de que já 
vivemos épocas passadas e que, hoje, estamos num mundo 
moderno, no limiar da virada de uma nova época. Deveríamos 
abrir as nossas portas e convidar empresas para aqui se 
instalarem. Por exemplo, no início do seu mandato, o nosso 
Presidente, em quem depositamos ainda tanta esperança, 
diminuiu a alíquota dos carros populares, a fim de se evitar 
o ágio. Já naquela época, eu dizia que esse era apenas um 
remédio para dor de dente. O que deveria ser feito era a 
restauração total do dente, com a abertura do País para as 
empresas internacionais. Por que não? Poderiam ser a Yamaha, 
a Mitsubishi e outras mais a fabricarem seus carros aqui. E 
já se poderia até delinear um salário mínimo de US$5,00 por 
hora, porque em seus países eles pagam US$20,00 ou US$15,00. 
Mas não fazem isso porque existem os compromissos firmados 
com os cartéis. Muitas vezes, o interesse político esbarra 
nos interesses de empresários e de pequenos grupos 
cartelizados. 

Cremos que nos prox1mos quatro anos o nosso País há de 
experimentar, pelas bênçãos de Deus, uma mudança total, uma 
reflexão filosófica pura a respeito daquilo que é justo. O 
nosso povo e o nosso País, que tem tudo para ser uma grande 
nação, há de se tornar verdadeiramente uma nação feliz. 
Muito obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Ivair 

Nogueira. 
O Deputado Ivair Nogueira* - Exmo. Sr. Presidente, demais 

componentes da Mesa, Srs. Deputados, como betinense, 
Deputado mais votado naquela cidade, não poderia deixar. 
neste momento,, de também me manifestar contra essa medida 
constrangedora, que vem prejudicar não só Betim, mas também 
todo o Estado de Minas Gerais. 

Neste momento de intensas mudanças na vida nacional e de 
particular importância para mim, que assumo o primeir9 
mandato legislativo, recebo essa tarefa com muito orgulho. E 
grande a satisfação de ser representante de uma cidade que 
vem se afirmando mais e mais em nosso Estado e no País, 
especialmente por fazer parte deste Legislativo mineiro, uma 
Casa em pleno gozo de suas prerrogativas constitucionais, 
destacada e reconhecida entre as mais avançadas do Brasil. 
O motivo que me traz aqui hoje, meus nobres colegas, é um 

tema que balança as estruturas econômicas do nosso Estado. 
Representantes que somos da confiança de mais de cinco 
milhões de cidadãos mineiros, não devemos nos calar diante 
desse fato. 

Fomos feridos frontalmente pela proposta do Governo Federal 
de elevar a alíquota do imposto sobre produtos 
industrializados (IPI) dos carros populares, barrada pela 
interferência do Governador Eduardo Azeredo na defesa da 
indústria automobilística mineira. A iniciativa do nosso 
Governador é louvável quando propõe que esse aumento seja 
feito de forma escalonada, até o final do ano. 
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Como sabemos, o aumento de O, 1% para 8% nos carros 
populares prejudica principalmente a Fiat, única montadora 
do Estado, e especializada na fabricação de carros 
populares, sem dúvida os melhores do País. Esse reajuste só 
beneficiará as indústrias paulistas, que têm na Fiat sua 
maior concorrente. 

Como representante da cidade de Betim, que sedia a Fiat, já 
me coloquei à inteira disposição da montadora para fazermos 
um manifesto em defesa dessa empresa, que tem sempre em seus 
planos o aumento da produção, com a conseqüente absorção de 
mão-de-obra. Mas, acima de tudo, embora esteja sediada em 
Betim, a Fiat é uma indústria de grande importância para 
Minas Gerais, uma vez que a sua contribuição em impostos 
aumenta a arrecadação geral do Estado. 

É, portanto, de extrema importância que o Legislativo 
mineiro engrosse esse coro a fim de evitar que os nossos 
interesses sejam prejudicados. O carro popular nasceu de um 
acordo formal entre o Governo Federal, o ex-Presidente 
Itamar Franco, e as montadoras, com vigência até 31 de 
dezembro de 1996, prazo recentemente confirmado no Mercosul. 
A quebra desse acordo implica avaliar como se preservarão os 
direitos e obrigações das partes envolvidas, inclusive dos 
consumidores. Devemos, portanto, lutar para preservar esses 
direitos, garantido a credibilidade internacional do País e 
a segurança da economia mineira. 

A decisão do Governo Federal de aumentar as alíquotas do 
IPI é um desestímulo para a montadora prosseguir em seus 
investimentos e na criação de empregos no futuro. Precisamos 
ficar atentos para que projetos como esse não sejam 
aprovados. É preciso unir as forças de toda a sociedade 
mineira para exigir a revogação imediata do aumento do IPI 
dos carros populares, mantendo assim, o acordo original 
firmado no Governo passado. 
Para que esse manifesto se torne um ato conjunto de toda 

sociedade e forças políticas do Estado, sugiro que todos os 
parlamentares aqui presentes iniciem um movimento de 
protesto contra a decisão do Governo Federal, formalizando-o 
em um documento a ser encaminhado ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

Em Betim, estaremos dando sequencia a essa luta, unindo 
todas as forças políticas do município, que abriga milhares 
de funcionários da Fiat, uma empresa que sempre investiu 
muito e está investindo cada vez mais depois de ter firmado 
esse acordo com o Governo. As mudanças nas regras poderiam 
colocar em risco programas de investimentos e gerar uma 
enorme crise no setor. 

Nós estaremos atentos! 
Conto com o apoio de todos. Confesso a vocês que ficamos 

decepcionados, principalmente a partir do momento em que 
este Governo fez parte do Governo anterior. Citamos a Fiat, 
especialmente, que fez um plano, um projeto com base na 
fabricação de carros populares. conseguindo gerar 3.500 
empregos diretos. 



) 

76 

Quero agradecer ao companheiro, Deputado Sebastião Navarro, 
por suas palavras, e aos demais companheiros adeptos de 
nossas propostas. As montadoras paulistas e o Governo Federal têm alegado que 
o ágio tem sido o maior problema. O ágio sobre carros 
populares, carros de porte médio e até para os importados 
sempre existiu portanto, esta não é a desculpa. 

Meus amigos, não poderia deixar de manifestar, finalizando 
minhas palavras de Deputado novato nesta Casa, o meu 
agradecimento pela maneira cordial e eficaz com que fui 
recebido pelos funcionários desta Assembléia, assim como 
pela Presidência e pelos demais Deputados. Este é o motivo 
pelo qual a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
destaca-se entre as demais Assembléias do Brasil: sua 
eficiência. dando prosseguimento 

mais o Legislativo 
obrigado. 

Esperamos que esta Assembléia continue 
ao seu trabalho, para que cada vez 
mineiro seja citado como exemplo. Muito 
* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

a questão hoje discutida em todo o Brasil sobre o aumento da 
alíquota sobre carros populares não é mera questão 
geográfica ou apenas uma questão legal. O que temos de 
deixar claro é que o Governo federal - PFL e PSDB - faz um 
ataque a toda população brasileira, cerceando a geração de 
empregos e o acesso de maior parcela da população ao carro 
popular. 

Esta discussão não atinge apenas Minas Gerais ou o 
interesse de uma montadora que porventura está localizada em 
Minas. Penso que, hoje, quando nos levantarmos para 
denunciar essa questão, não devemos fazer uma mera denúncia 
como se Minas estivesse perdendo espaço ou estivesse 
desacreditada diante do Governo federal. Ao que assistimos é 
o Governo mostrando sua submissão ao cartel das montadoras, 
ferindo seu próprio discurso, feito durante a campanha 
eleitoral. 
Quero, em nome da Prefeita de Betim, Maria do Carmo, 

registrar o repúdio daquela Prefeitura com relação a essa 
medida, que vai gerar problemas para a população. Nosso 
repúdio segue o próprio discurso pregado, anteriormente, 
pelo Governo, de redução da carga tributária porque quem 
acaba sendo mais apenada e a população mais pobre. Esta é 
nossa posição de defesa dos interesses do povo mineiro e de 
denúncia dessa conivência e submissão ao cartel. 

No entanto, o que hoje nos traz à tribuna é o desejo de 
falar sobre uma questão mais local, incumbido que fui por 
eleitores de uma cidade de Minas Gerais. Vimos, 
recentemente, toda a discussão escancarada a respeito da 
corrupção no Brasil. Entendíamos que as medidas 
insuficientes tomadas naquele momento, de certa forma. 
cerceariam a corrupção. Tendo em mão, porém, relatório do 
Tribunal de Contas sobre as contas da Prefeitura Municipal 
de Mutum, nos períodos de 1989/92, ficamos estarrecidos e, 
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por isso, decidimos fazer uma representação ao Ministério 
Público, na próxima segunda-feira. Vimos, no parecer do 
Tribunal, relação de material usado para a reforma do 
matadouro municipal e da rodoviária do município duas 
obras que não existem. 

E, mais ainda: vimos num relatório, do ano de 92, que Mutum 
deve ter sido, numa relação "per capita'', o município de 
Minas Gerais que mais gastou em combustível durante os meses 
próximos às eleições: agosto, setembro e outubro. Foram 5 
mil litros para cada um dos 25 mil habitantes da cidade. 

Nossa função, enquanto representante do povo mineiro, é 
trazer os reclamos da população e encaminhá-los aos órgãos 
competentes para tomarem as devidas providências. 

Tivemos, no ano de 1992, 156 processos licitatórios feitos 
de forma errada e, possivelmente, de forma fraudulenta. 
Registramos estas questões e deixamos bem claro que a nossa 
marca, enquanto vereador do Município de Contagem, foi de 
solidariedade ao nosso povo. Continuaremos com esta postura 
de denúncia e transparência, demonstrando que a função 
constitucional do Poder Legislativo está sendo cumprida. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra. o Deputado Dinis 
Pinheiro. 

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, demais membros 
da Mesa, Srs. Deputados. Sras. Deputadas, a minha presença 
aqui, hoje, se faz em duplo sentido. O primeiro, de alegria, 
satisfação e honra por poder utilizar a voz desta augusta 
Casa. O segundo, de apreensão e preocupação por assistir à 
quebra de um acordo pré-estabelecido que se daria em 
dezembro de 1996. 

A quebra desse acordo, sem dúvida alguma. põe em risco a 
credibilidade de um país estável. A estabilidade, 
notadamente no campo econômico, é imprescindível para atrair 
novos investimentos. 

Como é do conhecimento de todos, refiro-me à medida da 
elevação do IPI incidente sobre os carros populares. de O. 1% 
para 8%, que trará sérios prejuízos à economia mineira, 
iniciando-se pelo desemprego. 
Haja vista a Fiat, nossa montadora, que tem quase todos os 

seus investimentos - cerca de 66% - voltados para os carros 
populares. É lamentável que, nesse clima de otimismo, 
confiança, esperança e de mudanças que vêm ao encontro das 
aspirações do povo mineiro e brasileiro, a gente depare com 
situações que, infelizmente, não são de agrado do povo e não 
correspondem às propostas iniciadas pelos nossos 
governantes. 

Por fim, quero afirmar que nosso posicionamento se baseia 
na observância de regras que, realmente, possibilitem o 
crescimento contínuo e inalterado da nossa economia. Que 
fiquem atentos certos Ministros e certos governantes. porque 
Minas Gerais não se cala. Trabalha em silêncio e sabe se 
defender. 
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Ficam aqui também os meus agradecimentos ao povo mineiro. 
que nos concedeu esta oportunidade, e aos nossos pares, que 
nos recebem com carinho e cordialidade. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob. 
o Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

no momento que reiniciamos nova etapa dos nossos trabalhos 
legislativos. obviamente imbuídos do entusiasmo de servir 
condignamente ao nosso Estado e ao nosso País, é certo que 
as nossas expectativas de compulsória defesa dos interesses 
populares se esbarraram com o fantasma de perigosas 
incertezas que pairam no cenário imediato da vida pública 
nacional. 
Motivos há de sobra para que façamos fundados 

questionamentos em torno do sinistro plano que se articula 
nos bastidores de Brasília, no sentido de concretizar, 
insensatamente, a curto prazo, a dilapidação de nossas 
últimas reservas econômicas, sólidas. reais e patentes. que. 
até aqui, vêm garantindo, de fato e de direito, a grandeza 
do bem público da União. 
A maquiavélica e sofismática febre de privatização das 

empresas estatais, na medida exata em que a atentatória 
idéia, importada e imposta. se firma como provável. 
reacende, a cada instante, a nossa certeza de que o 
entreguismo criminoso e desenfreado, gerado, talvez. pelos 
arranjos comprometedores de eleições financiadas até mesmo 
pelo capital externo, voltou a ser a tônica dos homens que 
ousam querer dirigir essa Nação com o inescrúpulo dos 
covardes e a amoralidade dos gananciosos. 
O direcionamento da propaganda da privatização das estatais 

parece destinado a encobrir a verdade dos interesses 
pecuniários envolvidos e, entre outros, para disfarçar um 
inequívoco ato de peculato. É um flagrante desafio à 
inteligência popular e uma deslavada traição a quem 
emprestou o seu voto aos homens públicos na esperança de que 
aqueles exercessem a probidade, não decaindo de sua 
responsabilidade e missão precípua. 

Não temos a menor dúvida de que o povo brasileiro confiou 
seu voto a Fernando Henrique Cardoso inspirado na imagem do 
homem íntegro, ilibado, sério nos propósitos, sedimentado 
nos ideais da centro-esquerda, calejado no combate aos 
desmandos capitalistas; político inteligente, mas perseguido 
e exilado, concentraria, por isso e muito mais, a 
experiência de conviver com o pensamento e os anelos da 
massa. A imagem que a seu respeito foi vendida assegurava 
que ele continuaria a defender com determinação os mais 
caros valores nacionais. 

Contrariando as esperanças, a desilusão está vindo a cavalo 
galopante, por atitudes incoerentes e que contrariam a 
tradição política e a trajetória do Presidente. motivo pelo 
qual o índice de sua popularidade cai a menos da metade, 
antes de se completar um mês de sua posse. 
Continuamos a nos opor, firmemente. a esse esdrúxulo 

processo de privatização das empresas estatais rentáveis, 
promissoras e fortes, como é o caso da PETROBRÁS, da 
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ELETROBRÁS e do Banco do Brasil. Os eventuais resultados de 
balanço, apresentados para efeitos promocionais negativos, 
visam, sofismaticamente, viabilizar a realização dos 
negócios escusos. Outras empresas estatais também 
apresentaram, no devido tempo, resultados negativos antes da 
privatização para. logo após a consumação do ato lesivo, 
voltarem a oferecer lucros. Ora, em economia os fenômenos 
não acontecem por milagre, muito menos de uma hora para 
outra! 

A PETROBRÁS, por exemplo, considerada como uma das mais 
poderosas do mundo, é o principal objetivo dos especuladores 
financeiros internacionais. Em contraposição a essa 
real idade, o Governo admite, pacificamente, a hipótese de 
sua privatização, bem como o fim do monopólio estatal do 
petróleo, sem se importar com os fatores importantes como 
sua natureza estratégica e de segurança nacional. O vulto do 
dinheiro envolvido faz as vozes calarem pelas estranhas vias 
que a massa desconhece. 

Na verdade, quando se fala na modernização do Estado, 
implicitamente se fala, de maneira velada, inconfessa. na 
entrega dos bens do Estado a grupos envolvidos, por vocação 
e costume, na mera especulação econômico-financeira. alheios 
de ofício à moralidade. ao patriotismo, que pouco se 
importam com o destino ingrato do povo sofrido que, na 
essência, tem seu lastro da nacionalidade nessas reservas 
empresariais da União. 

É muito simples o raciocínio. Extintos esses notáveis bens, 
esse patrimônio nacional, a que ficaria reduzido, de fato, o 
potencial econômico-financeiro do País? É certo que a 
imprevisível arrecadação tributária não oferece garantias a 
que o Estado Federal possa recorrer nas emergências para 
respaldar os seus compromissos. O tributo é instável e 
jamais oferecerá perspectivas de cobrir sempre as 
necessidades de despesa. O patrimônio estatal. 
particularmente o que oferece rentabilidade segura e tem 
horizontes vastos. é essa a garantia de que o Governo está 
querendo inoportunamente se descartar, com todos os riscos. 
O truste internacional dinamizou uma nova linha de 

"marketing" político com intenção inequívoca, à guisa das 
modificações operadas na União Soviética. Usa desse cavalo 
arreado para sugerir o desmantelamento das importantes 
estruturas sociais dos países em desenvolvimento. Quanto ao 
socialismo, o sistema em si, na expressão lata do termo, 
continuará sempre a existir como ideal maior e supremo da 
humanidade, posto que pretende fazer do homem o centro das 
vantagens de toda atividade produtiva. cujos resultados não 
podem ficar concentrados na mão de poucos. 
A história mostra de forma hialina que os povos caminham 

irrelutavelmente dos sistemas absolutistas para os liberais, 
da centralização do poder à divisão eqüitativa da 
responsabilidade de governar, donde o sentido de perenidade 
e prevalência do princípio latente do socialismo. E no bojo 
dessa idéia inclui-se a preservação das empresas estatais 
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válidas, rentáveis, que consolidam e garantem a grandeza do 
patrimônio público. 
A venda das estatais é, assim, um retrocesso que a história 

não perdoará porque, por linha direta, nos recolocará como 
caudatários crônicos dos países tidos como desenvolvidos mas 
cuja história é apenas marcada pela exploração desumana dos 
mais fracos, dos oprimidos, inclusive sob o poder das armas. 

Há uma necessidade premente de se concentrar, enquanto é 
tempo, oposição incisiva e intransigente contra a 
privatização irracional das estatais rentáveis e que são a 
expressão mais eloqüente de nossa potencialidade e dimensão 
econômica. Em sã consciência não se pode admitir a idéia de 
destruição do patrimônio público que nasceu do suor do p9vo 
para enriquecer a nossa, história. O valor da PETROBRAS, 
tanto quanto a manutenção do monopólio estatal do petróleo, 
são grandezas inalienáveis porque estratégicas, vitais, 
avalistas do nosso amanhã e fruto de nossa saga de 
crescimento econômico. 

Ninguém trai impunemente o povo! 
As privatizações já foram até onde podiam ir. Sejamos, 

pois, a resistência à entrega totalmente retrógrada. 
absurda, vil. das nossas grandezas. A Nação depende delas! 

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

Deputadas, Srs. Deputados: 
Ocupo pela primeira vez esta tribuna, na condição de Líder 

da Bancada do PT trazendo comigo a expectativa de que 
possamos, nesta legislatura, estabelecer uma nova relação 
com o Executivo, de modo a exercermos, de forma plena e com 
total legitimidade, a autonomia de que devemos dispor. 
O trabalho do Legislativo é fundamental, mas para que possa 

ser exercido satisfatoriamente, é necessário que realcemos a 
nossa independência em relação aos outros Poderes. Falo 
sobre isso, porque carrego comigo uma preocupação. Dados do 
jornal "Hoje em Dia", atualizados pela assessoria coletiva 
da Bancada do PT mostram que nossa atuação precisa ser mais 
contundente. 
Se falamos em dados, vamos mostrá-los. Nós, desta Casa. 

apresentamos 2.281 projetos na 12a Legislatura. Desses. 
1.579 são de utilidade pública e denominação. Apenas 702 
projetos são temáticos. Como se não bastasse termos somente 
30% de projetos temáticos, apenas 118 foram transformados em 
lei. Desses, 43 são de doação de imóveis. Sobram, portanto. 
75, dos quais 20 são de autori~ do PT. é de alarmar o fato 
de mais de 500 projetos temáticos terem sido arquivados. 

Esses dados mostram que nós, deputados, ficamos bem 
distantes daquele que é o nosso principal papel: legislar. 
Mas entremos em um outro aspecto da questão. Falemos da 
subserviência ao Executivo. Novamente recorro aos dados 
concretos. O ex-Governador Hélio Garcia apresentou 212 
projetos. Desses, 193 foram aprovados. Em percentuais, nada 
menos que 91% de aprovação. Os outros 9% se enquadram em 
três situações: projetos que continuam em tramitação, os que 
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foram absorvidos por outros projetos e os que foram 
retirados pelo próprio Executivo. Ou seja, nenhum projeto do 
ex-Governador Hélio Garcia foi rejeitado nesta Casa. 

Mas continuemos no tema dependência. O ex-Governador Hélio 
Garcia vetou 182 projetos aprovados por esta Casa. Nada 
menos que 154 destes vetos foram mantidos pelos deputados, 
ou seja, 84%. Apenas 15,8% dos vetos foram rejeitados. 
Percebe-se, claramente, que a legislatura passada esteve 
completamente à mercê do ex-Governador Hélio Garcia. 
Entregamos nossa função de legislar ao Executivo. Não 
cumprimos o nosso papel. Dai o meu desejo de que esta 
legislatura que se inicia seja diferente. Nós, do PT sempre 
agimos no sentido de exercer plenamente nossas funções e 
assim vamos prosseguir. 

Algumas coisas já estão mudando aqui, é certo. Só o fato de 
não vermos repetida a formação do famigerado "blocão" de 
sustentação do governo já é um alento. Significa que podemos 
fazer uma discussão pontual, sem rolos compressores. No 
entanto, duas medidas ainda precisam ser tomadas com 
urgência: o restabelecimento do painel eletrônico, para que 
as votações sejam abertas e a sociedade saiba quem é quem 
nesta Casa e as mudanças necessárias no Regimento Interno. 
Tais mudanças já são possíveis em virtude da aprovação de 
emenda constitucional apresentada pelo PT. 

Mas, se no cenário estadual há uma esperança, no federal o 
problema parece ser ainda mais sério. O ex-Presidente Itamar 
Franco usou e abusou das chamadas medidas provisórias (que 
de tão longas parecem definitivas). Agora é Fernando 
Henrique Cardoso que passa a se utilizar dessas mesmas 
medidas. Retira-se do Congresso sua função principal, que é 
legislar. Tudo isso é fruto da falta de diálogo. Tudo isso~ 
fruto de decisões desprovidas de amparo popular. 
O Presidente Fernando Henrique Cardoso está em descompasso 

com a realidade brasileira. Pelo menos com a que se instalou 
a partir do "impeachment" do outro Fernando, o Collor de 
Melo. Buscando apoio no Congresso Nacional, o Presidente 
macula seu cargo logo de inicio, ao assinar a anistia ao 
Senador Humberto Lucena, que utilizou para fins eleitorais a 
gráfica do Senado. 
Outro episódio que demonstrou a falta de sintonia do 

Presidente e de seu governo com a sociedade brasileira foi o 
veto ao salário mínimo de R$100,00. Além de tudo, FHC foi 
demagogo, abrindo mão de 25% de seu novo salário. A forma 
como o social-democrata Fernando Henrique Cardoso está 
conduzindo o governo é de fazer medo até mesmo nos liberais, 
que não esperavam ter no presidente um aliado tão forte. 

Não é possível que o Presidente da República não perceba o 
quão miserável é esse salário m1n1mo. Até mesmo o de 
R$100,00 aparece como um paliativo e não como solução. 
Enquanto isso, as pressões dos setores mais conservadores da 
política e da economia brasileira vão pressionando e 
ganhando espaço. O governo não tem uma identidade e está à 
mercê desses abutres de plantão. 
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Ainda sobre o Governo FHC, é notório seu descompromisso com 
o discurso de campanha. Para exemplificar. vejamos em que pé 
está a questão do assentamento de famílias sem terra. No ato 
de sua posse, o Ministro da Agricultura, Andrade Vieira. 
afirmou com todas as letras que a reforma agrária não está 
entre as prioridades do governo. 

Existem, hoje, no Brasil, aproximadamente 4.800.000 
famílias sem terra, o que corresponde a pouco mais de 12 
milhões de trabalhadores. Em sua proposta apresentada á 
sociedade durante a campanha presidencial. FHC falava em 
assentamento de 280.000 famílias durante o seu Governo. 
Dessas, 40.000 seriam atendidas no primeiro ano. 

Na semana passada, o Ministro veio novamente a público para 
declarar que o governo não cumprirá a meta anteriormente 
estabelecida. Além disso, Andrade Vieira propõe mudança na 
legislação, reduzindo para 10% a área de proteção ambiental 
em terras desapropriadas. Essa proposta nada mais é que a 
defesa do latifúndio e visa destruir as reservas ambientais. 
Sem estas reservas, criam-se sérias dificuldades para se 
conseguir uma produção razoável. 

A questão da reforma agrária é ampla e merece ser discutida 
de forma mais abrangente e séria. Não se pode pensar que, 
estando nas mãos de um homem que é banqueiro e 
latifundiário, o Ministério da Agricultura fará alguma coisa 
para resolver o problema que, em qualquer governo sério, 
seria prioritário. 

Estamos diante de um quadro complexo. No entanto, é 
possível conseguirmos avanços, deixando a ganância de lado e 
trabalhando em projetos que possam garantir uma vida melhor 
para o nosso povo já tão sofrido. Que o exemplo parta desta 
Casa, que nós, nesta legislatura, sejamos, de fato, 
legisladores. Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

O Sr. Presidente (Deputado- Agostinho Patrús) - Esgotada a 
hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2a parte 
da reunião, com a 1a fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres e a votação de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente 
da próxima reunião ordinária. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que, na reunião da Mesa 

do dia 7 do corrente mês, os Deputados Ermano Batista. 4Q-
Secretário, e Antônio Júlio, SQ-Secretário, foram designados 
Corregedor e Corregedor-Substituto, respectivamente, nos 
termos do art. 93 do Regimento Interno. 
Tendo em vista o início da Sessão Legislativa Ordinária, a 

Presidência lembra ao Plenário os prazos estabelecidos pelo 
Regimento Interno para indicação de Lideranças de bancadas e 
de membros das comissões permanentes e temporárias. 
Estabelece o art. 67 em seus parágrafos: 
'I 1Q - Cada bancada indicará à Mesa da Assembléia, até 

cinco dias após o início da Sessão Legislativa Ordinária, o 
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nome de seu Líder, escolhido em reunião por ela realizada 
para este fim. 

§ 2Q - A indicação de que trata o parágrafo anterior será 
formalizada em ata, cuja cópia será encaminhada à Mesa. 

§ 3Q - Enquanto não for feita a indicação, considerar-se-á 
Líder o Deputado mais idoso". 
Assim sendo, a Presidência solicita às bancadas que ainda 

não procederam à indicação de seus Lideres que o façam, em 
observância aos preceitos citados. 

A Presidência lembra ainda aos Deputados o disposto no art. 
107 do Regimento Interno: 

"A designação dos membros das comiss6es permanentes far-se-
á no prazo de cinco dias, a contar da instalação da primeira 
e da terceira Sess6es Legislativas Ordinárias, e prevalecerá 
pelo prazo de dois anos, salvo a hipótese de alteração da 
composição partidária e o disposto no§ 7Q do art. 72". 

Para tanto, a Presidência convoca os Líderes partidários, 
bem como os membros da Mesa. para reunião a realizar-se no 
dia 21 deste mês, terça-feira, às 10 horas, no Salão Nobre, 
para que sejam indicados os membros das comiss6es 
permanentes. 
Tendo em vista o envio a esta Casa de mensagens do 

Governador do Estado contendo vetos a proposiç6es de lei, 
durante o recesso, esta Presidência solicita, ainda, aos 
Líderes que, até terça-feira próxima, dia 21 de fevereiro, 
procedam às indicaç6es para constituição das comiss6es 
especiais que irão examinar os referidos vetos. 

Esta Presidência comunica ao Plenário que foi encaminhada à 
Mesa expediente assinado por sete membros da Bancada do PMDB 
indicando como Líder da referida bancada o Deputado Mauri 
Torres. 

Comunica, também, que foi encaminhado pelo Deputado 
Bonifácio Mourão, para exame da Mesa da Assembléia, 
expediente subscrito por seis membros da referid~ bancada em 
que questiona aspectos formais relativos a indicação 
anterior e solicita a apreciação desta matéria pela Mesa da 
Assembléia. 
Portanto, o 

Deputados do 
apreciado. 

requerimento, em pauta, encaminhado pelos seis 
PMDB, será encaminhado à Mesa para ser 

Leitura de Comunicaç6es Apresentadas 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 

comunicaç6es apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Ronaldo Vasconcellos (2), Sebastião Helvécio, Dílzon Melo, 
Simão Pedro Toledo, Sebastião Navarro Vieira e Hely 
Tarquínio e pelas Bancadas do PFL, do PT, da comunicação 
apresentada pelas Bancadas do PSDB. do PTB e do PL (as 
referidas comunicaç6es foram publicadas nas ediç6es dos dias 
3, 4, 7, 9, 10 e 11/2/95); das comunicaç6es apresentadas 
pelas Bancadas do PDT - indicação do Deputado José Braga 
para atuar como Líder da Bancada do partido; do PP e do PSD 

comunicando agrupamento para constituir o Bloco 
Mobilização Social Progressista do PMN- comunicando sua 
integração ao Bloco Mobilização Social Progressista (Ciente. 
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Publique-se. Cópia às Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio 
às Comissões.). 

Decisão da Presidência 
A comunicação apresentada por Deputados que compõem a 

Bancada do Partido Progressista - PP -. por sua maioria, e 
das Bancadas do Partido Social Democrático - PSD - e do 
Partido da Mobilização Nacional - PMN -. para formação de 
bloco parlamentar, atende ao requisito contido no "caput" e 
no# 5Q do art. 72 do Regimento Interno, já que a decisão da 
maioria traduz a adesão da bancada como um todo. 
A comunicação expressa ainda o objetivo de constituir 

minoria. Nesse particular, há que se concluir que o 
documento não contém elementos suficientes à avaliação do 
cumprimento do requisito do art. 73 do Regimento Interno. 
A Presidência recebe a comunicação, considerando a adesão 

suficiente apenas para a constituição de Bloco Parlamentar. 
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente. 
- A seguir, a Presidência continua a dar ciência ao 

Plenário das comunicações apresentadas pelos Deputados José 
Braga - indicação da Deputada Elbe Brandão para atuar como 
Vice-Líder do PDT; Gil Pereira- comunicando sua indicação 
para atuar como Líder da Minoria e manifestando sua posição 
diversa à da Maioria (Ciente. Publique-se. Cópia às 
Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio às Comissões); 
Wanderley Ávila falecimento da Sra. Josefa Rodrigues 
Cassimiro, em Várzea da Palma; Péricles Ferreira 
falecimento do Sr. Valdívio de Souza, nesta Capital (Ciente. 
Oficie-se); e Jorge Hannas manifestação favorável à 
tramitação do processo de emancipação do Distrito de Avaí d9 
Jacinto, Município de Jacinto (Ciente. Publique-se. A 
Comissão de Assuntos Municipais.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente Requerimento do Deputado Sebastião 

Navarro Vieira, em que solicita, na forma regimental, a 
convocação, com a urgência própria do caso em espécie, dos 
Secretários da Fazenda, Dr. João Heraldo Lima, e da 
Indústria e Comércio, Dr. Reginaldo Braga Arcouri, para que 
compareçam ao Plenário desta Casa com o objetivo específico 
de prestarem esclarecimentos e de debaterem com os 
parlamentares mineiros sobre a posição, as diretrizes e as 
medidas adotadas no âmbito de suas secretarias sobre a 
decisão oriunda do Governo Federal de, mediante aumento da 
alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI-, 
inibir o acesso da população ao chamado carro popular. 
Requer, ainda, seja convidada a Ministra de Estado da 
Indústria e Comércio, Ora. Dorothéa Werneck. para que 
compareça a esta Assembléia Legislativa e, de viva voz, 
explique ao povo de Minas as sérias acusações que a imprensa 
nacional vem fazendo. Em votação, o requerimento. Para 
encaminhá-lo, tem a palavra o Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, a nossa 

manifestação é favorável a esse requerimento. E gostaríamos 
de aproveitar a oportunidade para registrar que estamos 



85 

dando entrada, hoje, a um requerimento com o seguinte teor: 
(- Lê requerimento em que solicita seja convocado o 
Secretário da Segurança Pública, Dr. Santos Moreira, para 
prestar informações, na Comissão de Defesa Social, sobre as 
investigações e as medidas que estão sendo tomadas para 
coibir a ação dos grupos radicais, supostamente pertencentes 
à Policia Civil, que vêm explodindo bombas em Belo 
Horizonte. A justificação da matéria é a que se segue.) 

"Os dois atentados a bomba ocorridos recentemente em Belo 
Horizonte elevam para quatro o número de atos terroristas 
atribuídos a policiais civis, e até hoje nenhum dos 
atentados foi esclarecido. 

O último grupo se identificou como "ala radical da Policia 
Civil", chegando a detalhes como o de ser constituído por 20 
homens com técnicas em armamentos e explosivos. Manifestando 
a revolta do grupo contra o Secretário da Segurança Pública 
e a "arrogância da Policia Militar", eles ainda prometeram 
novos atentados. 

Esses fatos são preocupantes porque tornam pública uma 
disputa entre as Polícias Civil e Militar e a presença de 
grupos pára-policiais na policia, atingindo não só a área de 
segurança pública do Estado, mas também a sociedade civil." 

Estamos dando entrada a esse requerimento. Com relação ao 
requerimento anterior, votaremos favoravelmente, dada a sua 
relevância. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em 

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

Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita 
seja enviado oficio à Ministra da Indústria e Comércio, Ora. 
Dorothéa Werneck, e ao Ministro da Fazenda. Pedro Malan, com 
o objetivo de reverem a decisão de aumentar de O, 1% para 8% 
o Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI sobre 
carros populares. Requer ainda que se comunique a 
insatisfação e o posicionamento firme do poder político do 
nosso Estado, manifestado pela posição desta Casa, em 
virtude das recentes declarações do Governador do Estado, 
Dr. Eduardo Azeredo, bem como pela insatisfação da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte e das demais cidades mineiras. 
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. 

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

à Proposição de Lei nQ 12.455. 
Vem à Mesa Requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, em 

que solicita o adiamento da discussão do referido veto. Em 
votação, o requerimento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima 
Neto. 

~ 
~ 
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o Deputado Raul Lima Neto* Entendo que é de suma 
importância fazermos uma pesquisa sobre esse assunto, uma 
vez que esse projeto pode coibir, em parte, os furtos 
exorbitantes de veículos que acontecem em nossa cidade. 
Sabemos que os veículos furtados são levados a ferros-velhos 
que os desmontam e vendem as peças. Não há nenhuma maneira 
de fazer uma fiscalização nesse sentido, e esse projeto é 
muito importante para coibir os furtos. Estou de acordo com 
aqueles que pediram vista e apelo para o bom-senso de todos 
para que o veto seja derrubado. 
* -Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis* -Sr. Presidente, o projeto em 

questão reveste-se da maior importância, e esta Casa, que 
tem oferecido aos parlamentares todos os requisitos e todas 
as informações, desta vez não nos deu suficientes subsídios 
para que o veto seja apreciado. Portanto, diante de 
informações solicitadas no órgão específico, recebemos cópia 
do Decreto nQ 32.535, publicado no "Minas Gerais" de 
19/2/91, que aprova o Regulamento do ICMS. Por esse decreto, 
a questão se inseriria no caso das sucatas e dos ferros-
velhos. Recebemos, aqui, uma parafernália de leis, e a 
pauta, que nos foi fornecida na tarde de ontem. Foi 
impossível estudar o caso, e por isso estamos de acordo com 
o requerimento que pede o adiamento da apreciação desse 
veto. 
* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Marcos 

Helênio. 
O Deputado Marcos Helênio -Sr. Presidente, nós também 

gostaríamos de fazer alguns esclarecimentos a respeito desse 
projeto apresentado pelo Deputado Sebastião Helvécio. Nós 
apresentamos algumas emendas e gostaríamos de corrigir 
algumas questões, porque o Governador foi mal assessorado. 
Trata-se do veto à Proposição de Lei nc 12.455, que torna 
obrigatória a emissão de nota fiscal de entrada de 
mercadoria em todas as operações de compra efetivadas por 
desmontes - ferros-velhos e sucatas. O veto é apresentado 
sob o argumento de que o objetivo do projeto Ja está 
contemplado na Lei nQ 6.763, de 1975, modificada pela Lei nQ 
10.582, de 1991 e pelo Decreto nQ 32.535 - Regulamento do 
ICMS, que já obriga a emissão da nota fiscal nesses casos. 
Até aqui, está tudo claro. 
O entendimento do Governador é apenas parcialmente válido e 

não leva em conta o verdadeiro escopo da proposição, que é 
exatamente coibir os furtos de veículos, por meio da 
identificação das pessoas que negociam com ferros-velhos, o 
que impediria negócios com desmontes envolvendo carros 
roubados ou facilitaria a identificação de criminosos. Se é 
verdade que a legislação existente contempla a 
obrigatoriedade da nota fiscal, a identidade do contratante 
com o desmonte não é, necessariamente, particularizada. É 
justamente aí que reside o caráter inovador do projeto, que 
obriga seja particularizada essa identificação. 
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Ultrapassando o que a lei já prevê, a propos1çao, que 
tivemos a oportunidade de debater nas Comissões de Defesa do 
Consumidor e de Fiscalização Financeira, foi aperfeiçoada 
por emenda de nossa autoria. O art. 1Q do projeto exige que 
na nota fiscal fiquem expressos: 1) razão social (se pessoa 
jurídica) ou nome (se pessoa física); 2) inscrição estadual 
(PJ) ou CIC (PF); 3) CGC (PJ) ou carteira de identidade 
(PF); 4) endereço; 5) descrição detalhada do material 
comprado. O art. 5Q manda que, em se tratando de veículo 
automotor, haverá uma via suplementar da nota fiscal 
contendo o número do registro desse veículo, para envio ao 
DETRAN-MG em 30 dias, para baixa de cadastro. Nada disso 
consta na legislação existente. 
O projeto cuida, ainda, de sanções específicas a serem 

aplicadas no caso de descumprimento da lei, além das 
responsabilidades civil e criminal. Em seu art. 8Q, oriundo 
de emenda nossa apresentada na Comissão de Defesa do 
Consumidor, a proposição estabelece a obrigatoriedade de 
livro próprio nos desmontes, para registro das operações que 
envolvam peças automobilísticas, sob pena de multa severa e 
interdição. Esse livro deverá conter: 1) número do chassi do 
veículo; 2) nome e identificação do proprietário; 3) 
especificação das peças negociadas; 4) data e valor do 
negócio. 

Como se observa, o alcance da proposta vetada é muito maior 
que o da legislação existente, visto que sua intenção não é 
propriamente imiscuir-se na questão fiscal, mas coibir os 
furtos de veículos, mediante a impossibilidade da 
comercialização legal de peças ou veículos roubados. 
Entendemos, portanto, que a legislação pertinente é 
incompleta. Por meio desse projeto de lei do Deputado 
Sebastião Helvécio e com uma emenda nossa, procuramos 
aperfeiçoar a legislação sobre o assunto e evitar a 
existência desses desmontes, aos quais as autoridades acabam 
fazendo vista grossa. Somos favoráveis ao adiamento da 
discussão para a próxima reunião ordinária, terça-feira. 

O Sr. Presidente- Não há outros oradores inscritos. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Discussão, em 1Q 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 Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

3a PARTE (GRANDE EXPEDIENTE) 
o Sr. Presidente-- Esgotada a matéria destinada à 2ª Parte, 

a Presidência passa à 3ª Parte da reunião e concede a 
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. Com 
a palavra, o Deputado Alencar da Silveira ":miar. 
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o Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente, 
membros da Mesa, Srs. Deputados. companheiros da imprensa, 
senhoras e senhores das galerias que acompanham os nossos 
trabalhos, é muito saudável chegar a esta Casa e ver que a 
população, os eleitores e cidadãos belo-horizontinos aqui 
vêm para acompanhar os trabalhos, diferentemente do que 
acontecia na Câmara Municipal, onde só tínhamos as galerias 
cheias quando se tratava do funcionalismo público municipal. 
Queremos marcar nossa estréia na Assembléia com o 

lançamento do Bloco Parlamentar de Belo Horizonte. É nossa 
estréia aqui, mas não como parlamentar, já que viemos da 
Câmara Municipal, onde atuamos por seis anos, o último dos 
quais como Vice-Presidente e, depois, Presidente daquela 
Casa. 
Foi baseado na experiência como vereador que sentimos a 

necessidade de preencher um vazio político na 
representatividade de Belo Horizonte. O interior tem seus 
majoritários. Cada cidade ou região tem um ou mais Deputados 
a defender seus interesses, e Belo Horizonte não tem. Aqui 
os interesses estão diluídos, e quem perde é a cidade. 

Um exemplo de como o vazio político vem prejudicando a 
cidade está na construção do metrô. Há mais de 10 anos. a 
obra se arrasta e só recentemente a formação de um bloco 
suprapartidário com Deputados Federais, o Prefeito e o 
G9vernador conseguiu garantir recursos no orçamento. 
E por isso que estamos lançando o Bloco Suprapartidário de 

Belo Horizonte, ou Frente Parlamentar Pró-Beagá. 
Estamos convidando os Deputados da Capital, como Wilson 

Trópia, João Leite, Glycon Terra Pinto, João Batista de 
Oliveira, Antônio Genaro, Álvaro Antônio, Miguel Martini, 
Irani Barbosa, Ronaldo Vasconcellos, Raul Lima Neto, Paulo 
Schettino e outros, a formar conosco. a participar do bloco 
para, independentemente de nossas diferenças partidárias. 
trabalhar por Belo Horizonte. 
A Frente Pró-Beagá vai levantar as 

canalizar as aspirações dos mais de 
horizontinos e intermediar soluções 
Governador. 

carências da cidade, 
2 milhões de belo-

junto ao Prefeito e ao 

Senhoras, senhores, 
Beagá. 

está lançada a Frente Parlamentar Pró-

Todos os 77 Deputados desta Casa, Sr. Presidente, tiveram 
votos em Belo Horizonte, vieram aqui buscar votos. Mas. na 
hora de levar benefícios. levam para as regiões de Minas 
Gerais, esquecendo-se de que o problema de Belo Horizonte é 
o problema de Minas Gerais, que o problema de Belo Horizonte 
na área da saúde é o problema de Minas Gerais. No mais 
longínquo município de Minas, quando um doente precisa de um 
hospital, a ambulância da Prefeitura da cidade vem para Belo 
Horizonte, porque ele precisa do atendimento do belo-
horizontino. 
Sr. Presidente, nesta minha primeira participação nesta 

Casa, é importante lembrar que Belo Horizonte, se não tiver 
a ajuda do Governo de Minas Gerais e de cada um dos 
Deputados, irá parar. Temos um sistema viário precário, que 
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necessita da ajuda do Governo do Estado. Temos problemas nas 
áreas da saúde e da educação, que necessitam da ajuda do 
Governo do Estado. Caso deixemos nossa Capital abandonada, 
ficando tudo por conta do Prefeito de Belo Horizonte, 
estaremos em situação difícil, uma vez que não dispomos de 
arrecadação suficiente. 
Quero ir mais além, dizendo que todas as cidades 

circunvizinhas trazem seus problemas para Belo Horizonte, 
motivo pelo qual esta cidade não pode parar e precisa ser 
respeitada pelo Governo do Estado. Digo mais: Belo Horizonte 
precisa ser lembrada pelo Governo de Minas, acima das 
questões partidárias. Temos instituições falidas neste Pais, 
que são justamente os partidos políticos. Precisamos lembrar 
que Patrus Ananias. Prefeito de Belo Horizonte, não é 
Prefeito do PT, mas sim Prefeito da terceira Capital do 
País. 
Srs. Deputados, mais uma vez trago aqui o meu apelo: vamos 

trabalhar por Belo Horizonte. Tenho certeza de que Belo 
Horizonte não ficará esquecida tendo Eduardo Azeredo como 
Governador do Estado. Todos os Deputados desta Casa. votados 
em Belo Horizonte, devem, com seu trabalho, honrar cada voto 
recebido. É hora de esquecermos os partidos políticos, no 
momento em que vivemos o caos do sistema viário, o caos dos 
sistemas de saúde e educação. Vamos trabalhar juntos com um 
mesmo objetivo, que é promover o bem comum. 
Termino, Srs. Deputados, companheiros das galerias e da 

imprensa, lembrando que muitos dos Deputados presentes nesta 
Casa pediram votos em Belo Horizonte, na legislatura 
passada. E pergunto: o que fizeram por Belo Horizonte? 
Buscar votos em Belo Horizonte é fácil, difícil será 
arregaçar as mangas e pegar no pesado. Muito obrigado. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos 

para o 
convoca 
dia 17, 

Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e 
os Deputados para a ordinária de debates de amanhã, 
às 9 horas. Levanta-se a reunião. 
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Estado - Ofícios - Apresentação de Proposições: Projetos de 
Lei nQs 7 a 10/95- Proposta de Emenda à Constituição nQ 
1/95 Requerimento do Deputado Gilmar Machado 
Comunicações: Comunicações dos Deputados Sebastião Helvécio, 
Raul Lima Neto, Carlos Murta (2), Jorge Hannas, Djalma Diniz 
e Paulo Schettino - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior 2a Fase: Leitura de 
comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO. 

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

Jacob- Ailton Vilela -Alberto Pinto Coelho- Alencar da 
Silveira Júnior Álvaro Antônio Anderson Adauto 
Anivaldo Antônio -Antônio Roberto- Bilac Pinto- Carlos 
Murta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Ivair Nogueira- Jairo Ataide- João Batista 
de Oliveira -João Leite- Jorge Hannas- José Braga- José 
Henrique - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Miguel Martini 
- Olinto Godinho- Paulo Piau- Paulo Schettino- Raul Lima 
Neto- 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) 
1ª Fase 

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

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

Correspondência 
- O Deputado Rêmolo Aloise, lQ-Secretário, lê a seguinte 

correspondência: 
"OFÍCIO NQ 2/95* 

Belo Horizonte,. 16 de fevereiro de 1995. 
Senhor Presidente. 
Imbuído do espírito republicano de harmonia entre os 

Poderes do Estado e na busca permanente da cooperação entre 

I~ 
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o Governo e a Assembléia Legislativa, tenho a honra de levar 
a V. Exa. a indicação do nobre Deputado Romeu Queiroz para 
exercer a Liderança do Governo nessa augusta Casa. 

Na certeza de que atingindo os objetivos propostos 
estaremos contribuindo para o fortalecimento e o 
engrandecimento do nosso Estado, renovo a V. Exa. as 
manifestações de minha estima e consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado." 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Das Comissões Emancipacionistas dos Distritos de Pingo-

d'Água e São Geraldo do Baixio, dos Municípios de Córrego 
Novo e Galiléia, respectivamente, encaminhando a 
documentação necessária à emancipação dos referidos 
distritos. (- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

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 7/95 
a alunos matriculados na rede particular Concede desconto 

de ensino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Será assegurado desconto nas mensalidades e taxas 

de matrícula aos irmãos matriculados em uma mesma escola da 
rede particular de ensino, inclusive na de nível superior. 
Art. 2Q -O desconto de que trata o artigo anterior será 

concedido na seguinte proporção: 
I - 10% (dez por cento) para cada aluno, quando forem 2 

(dois) os matriculados; 
II - 12% (doze por cento) para cada aluno, quando forem 3 

(três) os matriculados; 
III - 15% (quinze por cento) para cada aluno, quando forem 

mais de 3 (três) os matriculados. 
Art. 3Q -Para fins desta lei, equiparam-se a filho os que 

estiverem sob a guarda judicial ou custódia de determinada 
pessoa, os adotados e os filhos naturais, desde que 
comprovada a situação, por meio de uma declaração fornecida 
por Juiz de Direito . 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 1995. 
Maria José Haueisen 
Justificação: Nos últimos anos. as 

atingiram patamares tão altos. 
inviabilizaram o acesso das camadas 
ensino particular. 

mensalidades escolares 
que praticamente 

menos favorecidas ao 

Se até para os pais que possuem apenas um filho em idade 
escolar o valor cobrado pelas mensalidades consome boa parte 
da renda familiar, o que dizer daqueles que possuem dois ou 
mais filhos em escolas particulares? 

~ 
~ 
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Preocupadas em reduzir gastos mensais, algumas associações 
de pais de alunos reivindicaram a aplicação de um decreto 
federal que determinava índices de desconto para as famílias 
que possuíssem mais de um filho matriculado em uma mesma 
escola. 

Diante da recusa das escolas em conceder tais descontos, o 
assunto foi parar na Justiça, e esta decidiu contra a 
concessão dos descontos. 
A decisão judicial fundamentou-se no fato de que o referido 

decreto, datado do inicio do século, não estaria mais em 
vigor, uma vez que fora revogado por legislações 
posteriores. 
O projeto de lei ora proposto tem o escopo de resgatar a 

idéia contida na legislação federal, concedendo desconto nos 
pagamentos de mensalidades e taxas de matrícula aos irmãos 
que estudam em uma mesma escola. 
Procuramos contemplar, ainda, situações em que os 

estudantes estejam sob a guarda de uma mesma pessoa, casos 
em que também serão aplicados os índices de desconto. 

Nossa proposta não encontra óbice de natureza 
constitucional. A matéria não está entre as de competência 
privativa da União, previstas no art. 22 da Constituição da 
República, nem restringe a liberdade garantida pelo art. 
170, parágrafo único do mesmo texto legal. 

Ao contrário, a Constituição da República prevê que é 
competência comum à União, aos Estados e aos Municípios 
"proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à 
ciência" (ConstituiçãoFederal, art. 23, V). 
A Constituição do Estado, por sua vez, condiciona a 

liberdade de exploração do ensino pela iniciativa privada à 
"observancia das diretrizes e bases da educação nacional e 
da legislação concorrente em nível estadual" (Constituição 
Estadual, art. 198, § 4Q, I). 

Diante do exposto, solicitamos o apoio dos demais Deputados 
desta Casa à nossa proposta. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI No 8/95 
Regulamenta a aplicação de exames de legislação de transito 

e regras gerais de circulação. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- A aplicação dos exames de legislação de transito. 

de regras gerais de circulação e de primeiros socorros. 
necessários à habilitação de condutores de veículos 
automotores, será feita na forma escrita, por meio de 
questões de múltipla escolha. 
Parágrafo único Serão aprovados os candidatos que 

obtiverem,.em cada um dos exames de que trata o "caput" 
deste artigo, média igual ou superior a 7 (sete), em escala 
de O (zero) a 10 (dez). 
Art. 3Q- Os candidatos poderão conservar cópias dos exames 

em seu poder. a fim de conferir o resultado, que deverá ser 
divulgado na forma de gabarito. 
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Art. 4Q -Esta lei entra em vigor no exercício fiscal 
seguinte ao de sua publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 1995. 
Maria José Haueisen 
Justificação: A proposta em questão tem o objetivo de dar 

aplicabilidade á norma contida no art. 86 da Resolução ng 
734/89, do Conselho Nacional de Trânsito. 

Embora a mencionada resolução determine que os exames de 
legislação e circulação sejam feitos na forma escrita, o 
CONTRAM não se tem oposto à aplicação dos exames na forma 
oral. 

Minas Gerais é o único Estado da Federação que adota o 
sistema de exames orais, o que, a nosso ver, afronta a norma 
inscrita no art. 5Q da Constituição da República, que 
garante que "todos são iguais perante a lei". No sistema 
oral, adotado em nosso Estado, as questões são formuladas, 
durante o exame, pelo examinador, não havendo nenhum padrão 
quanto ao número de questões submetidas a cada candidato, 
tampouco quanto ao grau de dificuldade das perguntas. Dessa 
forma, alguns exames são mais difíceis que outros, em total 
afronta ao dispositivo constitucional citado. Ocorre, ainda, 
que, pelo sistema adotado em nosso Estado, a decisão sobre a 
aprovação do candidato se torna poder discricionário do 
examinador, num subjetivismo inaceitável. 

O projeto ora proposto preenche, ainda, as preliminares de 
legalidade e constitucionalidade. 
O Decreto nQ 62.127, de 1968, ao regulamentar o atual 

Código Nacional de Trânsito (Lei nQ 5. 108, de 1966), 
atribuiu aos Estados a competência para habilitar condutores 
(art. 36, X). Dessa forma, o projeto em questão não fere 
nenhuma legislação federal sobre o assunto, uma vez que a 
própria União transferiu para os Estados a competência para 
dispor sobre tal matéria, cabendo aos DETRANs a aplicação 
dos exames. 

O DETRAN-MG, por sua vez, é um órgão subordinado à 
Secretaria da Segurança Pública. A Constituição do Estado, 
em seu art. 61, determinou que cabe à Assembléia Legislativa 
dispor, entre outras matérias. sobre "criação, estruturação 
e definição de atribuições das Secretarias de Estado". O 
mesmo texto constitucional mineiro definiu a "criação e 
estruturação de Secretarias de Estado, órgão autônomo e 
entidade da administração indireta" como matéria de 
iniciativa privativa do Governador do Estado (art. 66, II). 
Portanto, a "definição de atribuições" das Secretarias de 

Estado, constante no art. 61 da Constituição de Minas, é, 
por exclusão, matéria cuja iniciativa pode ser exercida pela 
Assembléia Legislativa, uma vez que não consta no rol de 
matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado. 

Finalmente, gostaríamos de ressaltar que a comissão criada 
pela Portaria nQ 303/91, do Ministério da Justiça, 
encarregada de rever a atual legislação de trânsito, 
concluiu seus trabalhos elaborando um anteprojeto de um novo 
código nacional de trânsito. segundo o qual a forma oral de 
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exames de legislação e circulação não mais será permitida 
(a r t . 1 09 , II I) . 
O projeto que apresentamos, além de corrigir as distorções 

sobre as quais já discorremos, antecipa a entrada de nosso 
Estado em uma nova fase no que concerne à habilitação de 
motoristas. 
-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 9/95 
Declara de utilidade pública o Conselho Particular de Nova 

Era da Sociedade São Vicente de Paulo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Particular de Nova Era da Sociedade São Vicente de Paulo. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 1995. 
Paulo Pettersen 
Justificação: O Conselho Particular da Sociedade São 

Vicente de Paulo é uma instituição civil de direito privado 
com finalidade assistencial e sem fins lucrativos. 

Com diversas finalidades, a entidade assiste pessoas 
carentes de recursos, destinando-lhes abrigo, alimentação, 
vestuário, medicamentos, etc., e encaminha enfermos a 
tratamento médico-hospitalar gratuito. 

Os rendimentos apurados pela entidade são obrigatoriamente 
aplicados nas obras sociais e caritativas da instituição 
Sociedade São Vicente de Paulo, cuja diretoria não é 
remunerada pelo exercício de suas funções e que não 
distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, 
associados ou mantenedores, sob nenhuma forma. 

Como a instituição satisfaz os requisitos legais para a 
declaração de utilidade pública, peço aos nobres pares o 
imprescindível apoio para a aprovação da presente 
proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 10/95 
Dá normas para aquisição de cadernos escolares pela rede 

pública de ensino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Os cadernos escolares adquiridos pelas escolas 

públicas com recursos de sua Caixa Escolar ou do Tesouro do 
Estado, para uso de seus alunos, devem conter em suas capas 
e contracapas mensagens de conteúdo educativo. 
Art. 2Q -É proibida a utilização do material escolar 

mencionado no artigo anterior para veicular propaganda 
político-partidária. 
Art. 3Q- O conteúdo educativo das mensagens versará, entre 

outras matérias, sobre: 

1'-
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I -direitos e garantias individuais e coletivos; 
II -direitos sociais; 
III - direitos culturais; 
IV - proteção ao meio ambiente; 
v- direitos políticos; 
VI - aspectos éticos da conduta individual; 
VII - cidadania: aspectos relevantes de seu exerc1c1o; 
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VIII - o bem comum como objetivo do desempenho social do 
cidadão. 
Art. 4Q -A apreciação da relevância e pertinência das 

mensagens educativas é de responsabilidade da autoridade 
competente para adquirir o material escolar referido no art. 
1Q desta 1 e i. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: Os cadernos escolares são um excelente 

veiculo de comunicação social, Ja que são manuseados por 
toda a comunidade e, de maneira direta, por pais, alunos e 
professores. É o que nos leva a propor, com o presente 
projeto de lei, sua utilização como instrumento educativo. 
O objetivo da proposição é determinar que a rede pública 

estadual de ensino só adquira, com recursos públicos. 
cadernos escolares que contenham em suas capas mensagens 
educativas. É evidente a importância dessa modalidade direta 
de veiculação de mensagem como fator de informação. Tais 
mensagens, inteligentemente criadas e formuladas, poderão 
sugerir temas para discussão e constituir auxiliares sempre 
presentes na atividade escolar. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 1/95 
Dá nova redação ao "caput" do art. 201 da Constituição do 

Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -O "caput" do art. 201 da Constituição do Estado 

de Minas Gerais passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 201 -O Estado aplicará, anualmente, nunca menos de 

30% (trinta por cento) da receita resultante de seus 
impostos, incluída a proveniente de transferências, na 
manutenção e no desenvolvimento do ensino.". 

Art. 2Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Reuniões. de de 1995. 
Gil Pereira -Álvaro Antônio- Sebastião Helvécio- Paulo 

Schettino- Ronaldo Vasconcellos- Djalma Diniz- Sebastião 
Costa - Antônio Roberto- Clêuber Carneiro - Jorge Hannas -
Ibrahim Jacob -José Braga- Kemil Kumaira- Alberto Pinto 
Coelho- Alencar da Silveira Júnior - Bilac Pinto- Dimas 
Rodrigues -Dinis Pinheiro- Irani Barbosa- Wanderley Ávila 
-João Batista de Oliveira- Marcelo Cecé- Olinto Godinho-

~ 
~ 
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Wilson Trópia -Luiz Antônio Zanto- Carlos Pimenta- Jairo 
Atai de. 
Justificação: É certo que o Estado pode destinar ao ensino 

percentual superior aos 25% da sua receita tributária, 
porquanto o Texto Magno apenas estabelece o limite mínimo. 
Ponderamos, contudo, que a prática dos governantes, desde a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, tem sido ater-
se ao texto legal, aplicando tão-somente o teto mínimo. 
Ora. se essa tem sido a prática adotada ao longo dos anos e 

o ensino continua em estado precário por falta de maior 
verba, a saída é estabelecermos um percentual mais elevado, 
para possibilitar uma educação de melhor qualidade, a 
contratação e a reciclagem permanente de professores e a 
construção de novas escolas, com o conseqüente aumento de 
vagas, entre outros beneficiamentos. 
-Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo 

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

REQUERIMENTO 
Do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja convocado o 

Secretário da Segurança Pública para prestar informações, na 
Comissão de Defesa Social, sobre as investigações relativas 
à ação dos grupos supostamente pertencentes à Polícia Civil 
os quais vêm explodindo bombas em Belo Horizonte e sobre as 
medidas que estão sendo tomadas para coibir esses atos. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Sebastião Helvécio, Raul Lima Neto, Carlos Murta (2), Jorge 
Hannas, Djalma Diniz e Paulo Schettino. 

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, representantes da imprensa, 
populares das galerias que nos visitam hoje e para 
acompanhar os trabalhos desta Casa e cuja presença agradeço: 
Em 6/2/27, entrava em funcionamento, em fase experimental, a 
Rádio Mineira, utilizando as antenas do Serviço 
Radiotelegráfico da Rede Mineira de Viação e realizando sua 
primeira transmissão pública no ano de 1928, recebendo o 
prefixo PRA-Q, depois PRC-7. 
Até então, pode-se dizer que o rádio brasileiro estava na 

fase da "contribuição", muito embora já algumas emissoras 
vivessem não somente das mensalidades dos sócios do "clube", 
mas também da venda de comerciais. 
Finalmente, em 16/2/31, portanto, há 65 anos, a Rádio 

Mineira recebia a autorização definitiva para o seu 
funcionamento. 
Durante muitos anos, a Mineira pertenceu aos Diários 

Associados e foi pioneira nas transmissões esportivas, no 
radiojornalismo, vivendo lado a lado com a notícia, com a 
informação, com a prestação de serviço, com a música, 
implantando o Musirama e o Factorama. Antes das emissoras de 
FM, a Mineira desempenhou esse papel. 
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No início da década de 80, a emissora foi vendida para o 
Grupo Jarjour Carneiro, tornando-se apenas uma emissora 
musical, e, em 1985, foi vendida. perdendo parte de sua 
identidade e levando a crer que havia desaparecido. 

No início de 1993, a rádio foi adquirida por um grupo forte 
e bem-intencionado, que resolveu resgatar a credibilidade de 
uma emissora que é a história, a memória, dando-lhe vida 
nova, dinamismo, esportes, jornalismo, música, prestação de 
serviços, divulgação das novas conquistas tecnológicas, das 
idéias e dos debates que levam ao desenvolvimento. O fato 
marca o retorno da Mineira e deixa uma marca clara de um 
presente e de um futuro que orgulha o povo mineiro, pois a 
Rádio Mineira é mineira até no nome. 
Por todas essas razões é que esta Casa Legislativa presta a 

sua homenagem à Rádio Mineira, um reconhecimento à garra, ao 
destemor, à independência, à dignidade nos negócios, à 
lisura de propósitos, ao espírito empreendedor e à clareza 
de escopo de seus proprietários, Salvador Masci, Sérgio Naya 
e o jornalista Gilberto Gil Costa. 

A Rádio Mineira não somente volta a ser um patrimônio do 
próprio povo mineiro, mas retorna aos olhos, aos ouvidos e 
ao julgamento da opinião pública, antecipando o futuro, 
lançando no ar o seu satélite digital para que o ouvinte 
possa ter o mais avançado rádio do País, com qualidade. 
tecnologia, criatividade e ousadia, como conseqüência de um 
trabalho pioneiro que vem sendo desenvolvido há 65 anos. 

Os que hoje conhecem o trabalho da Mineira são unânimes em 
reconhecer que ela consegue aliar todos os fatores para que 
o ouvinte possa estar informado 24 horas por dia, unindo a 
experiência com a juventude, para fazer uma rádio 
criativamente útil. 

A Rádio Mineira registra. hà 65 anos. os momentos mais 
importantes do País. Momentos que marcam a vida de uma 
nação, a vida de seus homens. A Mineira é a história, é a 
memória, é o futuro, é o presente. 

Unida hoje à Rádio Jovem Pan de São Paulo, a Rádio Mineira 
leva para o Brasil o que de mais importante acontece no País 
e no mundo. 

Hoje, a Rádio Mineira tem em seus quadros profissionais 
conceituados do radiojornalismo, do esporte, da comunicação 
geral, que emprestam, com o maior afinco, seus talentos à 
causa da Rádio Mineira . 

A Rádio Mineira tem contribuído de uma maneira decisiva 
para o aprimoramento democrático do País. com uma equipe de 
jornalistas atuantes, garantindo a informação segura, 
marcando sua presença em todos os acontecimentos de Minas. 
do Brasil e do mundo. 

Meus caros amigos, saibam que esta Casa é o registro vivo 
de tudo aquilo que a Rádio Mineira representa para todos 
nós, mineiros, merecendo, portanto, esta justa e sincera 
homenagem do povo de Belo Horizonte. 
A todos vocês, Diretores, jornalistas e profissionais da 

Rádio Mineira, nossos sinceros votos de continuado sucesso. 
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Desejo isso por ser hoje um jornalista dentro desta Casa, um 
radialista. lembrando que, dos 77 Deputados, sou o único que 
ainda está militando no meio radiofônico. O programa que 
apresento hoje foi lançado por meu pai, há 48 anos. na Rádio 
Mineira. Portanto, Srs. Deputados, em nome do PDT. 
autorizado pelo meu Líder, Deputado José Braga, e em nome de 
alguns companheiros de Belo Horizonte. desejo à Rádio 
Mineira, nos seus 65 anos. muito sucesso. Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

2ª Fase 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos 

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

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Sebastião Helvécio, Líder do PP - indicação dos Deputados 
Antônio Genaro e Luiz Antônio Zanto para atuarem como Vice-
Líderes do partido; Raul Lima Neto -sua indicação para 
atuar como Líder do PMN; Carlos Murta(2) - sua indicação 
para atuar como Líder do bloco parlamentar formado pelas 
Bancadas do PP, PSD e PMN; e a indicação dos Deputados Dinis 
Pinheiro e Raul Lima Neto para atuarem como Vice-Líderes do 
referido bloco parlamentar (Ciente. Publique-se. Cópia às 
Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); Jorge 
Hannas - manifestação favorável à tramitação do processo de 
emancipação do Distrito de Martins Soares, no Município de 
Manhumirim; Djalma Diniz manifestação favorável à 
t~?mitação do processo de emancipação do Distrito de Pingo 
9 Agua. no Município de Córrego Novo. (Ciente. Publique-se. 
A Comissão de Assuntos Municipais.); e Paulo Schettino 
falecimento da Sra. Mariana Ferreira Lima, nesta capital. 
(Ciente. Oficie-se.). 

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

feitas nem Líderes ou oradores inscritos para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os 
Deputados para a reunião ordinária de debates de 2a-feira, 
dia 20, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 
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SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase 
- Ata - Correspondência: Ofício nQ 2/95 (Projeto de Lei nQ 
11/95), do Presidente do Tribunal de Justiça- Ofícios e 
telegramas - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 
12/95- Comunicações: Comunicações dos Deputados Dílzon Melo 
e Maria Olívia- Oradores Inscritos: Discurso do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior 2a Fase: Leitura de 
comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Paulo Pettersen 

Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela -Alberto 
Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso-
Anivaldo Antônio -Antônio Andrade- Arnaldo Penna- Bilac 
Pinto- Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro-
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz Elbe 
Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna- Ivair Nogueira- João Batista de Oliveira 
- João Leite - Jorge Eduardo - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros- Marco Régis -Maria Olívia Mauri 
Torres- Miguel Barbosa- Miguel Martíni - Olinto Godinho-
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto 
Sebastião Costa. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior . 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

Ata 
-o Deputado Antônio Júlio, 5Q-Secretário, nas funções de 

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

Correspondência 
- O Deputado Ermano Batista, 4Q-Secretário. nas funções de 

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
"OFÍCIO NQ 2/95* 

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 96, inciso II. alínea b, da Constituição da 
República, para exame dessa augusta Assembléia Legislativa. 
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o incluso projeto de lei que 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. 
A proposta, aprovada na sessão da Corte Superior do 

Tribunal, de 13 de fevereiro de 1995, depois de examinada e 
aprovada pela douta Comissão Permanente, visa a adequar os 
cargos dos quadros do Tribunal de Justiça e de Alçada às 
necessidades atuais. 

Renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e 
distinta consideração. 

Desembargador José Costa Loures, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI No 11/95 
Dispõe sobre a criação de cãrgos nos Quadros das 

Secretarias dos Tribunais de Justiça e de Alçada do Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Ficam criados: 
I- no quadro a que se refere o Anexo I da Lei nQ 11.098, 

de 11 de maio de 1993, 15 (quinze) cargos de Assistente 
Especializado, TJ-EX-04, A-23, observado o disposto no art. 
2Q, § 2Q, da Lei nQ 9.730; 
II- no quadro a que se refere o Anexo II da Lei nQ 11.098, 

de 11 de maio de 1993, 45 (quarenta e cinco) cargos de 
Assessor Judiciário III, TA-DAS-05, PJ-S02, mantida a 
proibição de que trata o art. 3Q da Lei nQ 9.749, de 22 de 
dezembro de 1988, com a ressalva prevista no art. 4Q da Lei 
Complementar nQ 32, de 20 de maio de 1994; 10 (dez) cargos 
de Assistente Especializado TA-EX-04, A-23, observado o 
disposto no art. 2Q, § 2Q, da Lei nQ 9.749, de 22 de 
dezembro de 1988, e 1 (um) cargo de Coordenador de Área, TA-
DAS-10, PJ-S03, de recrutamento 1 imitado. 
Art. 2Q- As despesas com a execução desta lei correrão por 

conta dos créditos orçamentários consignados aos órgãos do 
Poder Judiciário do Estado. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Belo Horizonte". 
-Publicado, vai o 

Administração Pública 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

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

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

*-Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva. Diretor-
Presidente do BEMGE S.A .. comunicando que o jornalista 
Délcio Monteiro de Lima foi mantido na Assessoria 
Parlamentar daquele Banco, a qual foi criada com a 
finalidade de servir de elo entre o BEMGE S.A. e esta Casa, 
e tem instruções para promover o perfeito acesso dos 
Deputados aos diversos órgãos daquela instituição 
financeira. 
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Do Sr. Walter Lemes Soares, Presidente da Associação 
Brasileira das Empresas de Transporte Intermunicipal, 
Interestadual e Internacional de Passageiros - ABRATI . 
encaminhando cópia da correspondência que lhe foi enviada 
pela Cia. São Geraldo de Viação, em que esta empresa relata 
o grande número de assaltos a ônibus ocorridos na BR-381, em 
Minas Gerais, e solicitando que esta Casa determine 
providências para que tais fatos deixem de ocorrer nas 
estradas de Minas. (- À Comissão de Defesa Social.) 

Da Sra. Maria Salvador da Costa, Presidenta da Federação 
Mineira de Judô, comunicando que a atleta de judô Edilene 
Aparecida Andrade conquistou uma vaga na seleção nacional 
que representará o Brasil nos Jogos Panamericanos. em Mar 
Del Plata -Argentina no próximo mês; lamentando a 
ausência de uma política de esportes em Minas Gerais e 
solicitando que esta Casa proponha alternativas para a grave 
situação em que se encontra o esporte amador em nosso 
Estado. (- À Comissão de Educação.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Arlindo Porto, Senador, acusando o recebimento do 

Dicionário Biográfico de Minas Gerais, agradecendo e 
parabenizando a Casa pela publicação da obra. 

Da Sra. Berenice Menegale, Secretária da Cultura, 
registrando a impossibilidade de comparecer à instalação da 
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 13ª Legislatura e 
formulando votos de que os trabalhos ora iniciados 
correspondam às expectativas do povo mineiro. 

Do Sr. Israel Pinheiro Filho, Secretário de Transportes e 
Obras Públicas. acusando o recebimento do convite para 
participar da reunião de instalação da 1ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 13ª Legislatura, agradecendo e formulando votos 
de que os trabalhos desenvolvidos nessa sessão sejam de 
interesse para o povo mineiro. 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para a 1ª fase do 
Pequeno Expediente. 

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

proposição: 
PROJETO DE LEI NQ 12/95 

Declara de utilidade pública a Fundação Educacional Machado 
Sobrinho, com sede no Município de Juiz de fora. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

Educacional Machado Sobrinho, com sede no Município de Juiz 
de Fora. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. de outubro de 1994 . 
Sebastião Helvécio 
Justificação: A Fundação Educacional Machado Sobrinho é uma 

entidade jurídica de direito privado, de caráter 
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filantrópico, educacional e cultural, com sede e foro na 
cidade de Juiz de Fora. 
A entidade visa a difundir a cultura em geral e tem por 

objetivos criar, instalar e manter estabelecimentos de 
ensino sem finalidade lucrativa, embora sejam remunerados os 
serviços educacionais prestados, de forma a zelar pelo 
aprimoramento cultural e educacional da comunidade. 
A entidade tem por finalidade, também, a criação e a 

manutenção, com seus próprios recursos ou em regime de 
cooperação com entidades nacionais e estrangeiras, de 
serviços educacionais e assistenciais que beneficiem 
estudantes, visando a tornar o ensino ajustado aos 
interesses e às possibilidades deles. 
A Fundação presta nobre serviço na área da educação junto à 

comunidade de Juiz de Fora e está em funcionamento desde 
janeiro de 1961. 
Dessa forma, espero o apoio de meus pares à aprovação desta 

lídima postulação. 
-Publicado vai o 

exame preliminar, e 
termos do art. 195, 
Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, para 
de Educação, para deliberação, nos 
c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Dílzon Melo e Maria Olívia. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente -
Sílveria Júnior. 

Com a palavra, o Deputado Alencar da 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior 
Srs. Deputados, demais componentes da 
imprensa, companheiros que se encontram 
acompanham os nossos trabalhos. 

- Sr. Presidente, 
Mesa, membros da 
nas galerias e que 

A Hora do Vale do Jequitinhonha 
Mais de 700 mil pessoas estão na expectativa de saber em 

definitivo se vão ou não ser integradas na área mineira da 
SUDENE. A proposta é da Senadora Júnia Marise, apresentada 
em projeto que já foi aprovado no Senado e que agora será 
votado na Câmara Federal, em caráter de urgência 
urgentíssima. 

Dos 59 municípios que compõem o Vale do Jequitinhonha, 14 
já estão incluídos na área da SUDENE, faltando 45 cidades, 
com uma população de 700 mil habitantes, que poderão ser 
beneficiados com projetos e vantagens na área social. 
Exemplos dos benefícios que a região poderá ter com sua 

inclusão na SUDENE: projeto de irrigação, implantação de 
indústria, infra-estrutura de saneamento básico, transporte, 
eletrificação, armazenamento, educação, saúde, agropecuária, 
etc. 
Estudos sobre o Vale do Jequitinhonha classificam a região 

como um dos maiores bolsões de pobreza do Brasil. Sua 
população é eminentemente rural, dependendo de atividades 
que se mostram incapazes de evitar o êxodo rural, resultando 
em elevado fluxo migratório para outras regiões do País. 
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Tal situação decorre, praticamente, da estrutura produtiva 
local, que se organiza em torno de atividades agropecuárias 
pouco dinâmicas, com destaque para a pecuária de corte 
extensiva e a agricultura de subsistência, bem como por um 
setor industrial inexpressivo. 
A SUDENE, criada por Juscelino Kubitschek, com o objetivo 

de incrementar o desenvolvimento do Nordeste. é hoje um 
órgão que funciona mal, mas nem por isso deve ser 
abandonada. É preciso recolocá-la nos trilhos de sua origem, 
promovendo políticas corretas de desenvolvimento, 
principalmente, agora com o projeto da Senadora Júnia 
Marise. para regiões miseráveis como a do Vale do 
Jequitinhonha. 
Srs. Deputados. encaminho, neste momento, à Mesa, um pedido 

para que o requerimento em que se solicita a votação em 
caráter de urgência seja entregue a todos os Deputados da 
bancada mineira em Brasília. já que passou pelo Senado e que 
agora dependemos de todos os Deputados. 
Srs. Deputados, aqui desta tribuna lembro-me mais uma vez 

da nossa Capital e faço um apelo ao Prefeito Patrus Ananias 
para que interceda junto ao Sindicato dos Rodoviários para 
que haja um acordo entre os rodoviários e os empresários, 
para acabar com a greve. 
Sabemos que é uma greve extremamente política, já que o 
Presidente do Sindicato dos Rodoviários é candidato à 
Presidência da CGT. Chegou a hora de a Prefeitura de Belo 
Horizonte mostrar sua força, porque o PT, quando era 
bodoque, fazia muito barulho. Hoje é vidraça em Belo 
Horizonte. O Sr. Patrus Ananias é um Prefeito que até então 
está de braços cruzados e que tem deixado a população 
belorizontina sofrendo. 
Faço esse apelo, como Deputado votado em Belo Horizonte, 

para que o Sr. Prefeito saia de seu gabinete e tente chegar 
a uma negociação, com seriedade. Tenho a certeza de que pela 
mesma situação já passaram os outros Prefeitos de Belo 
Horizonte, tanto Pimenta da Veiga quanto Eduardo Azeredo. 
Tanto brigaram para que o transporte fosse municipalizado, e 
hoje ele está um caos. Está na hora de o Sr. Prefeito 
arregaçar as mangas e pegar no pesado. 

2ª Fase 
Leitura de Comunicações Apresentadas 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 
comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Dílzon Melo - falecimento do Sr. Ronaldo Venga, em 23/1/95, 
em Varginha; e Maria Olivia- falecimento do Sr. Edílson 
Brandão, em 17/2/95, em Montes Claros (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 reunião e convoca os 
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 21, 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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Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -

Correspondência: Ofícios e telegramas Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nQs 13 a 18/95 - Requerimentos 
nQs 9 a 15/95 Requerimentos dos Deputados Marcelo 
Gonçalves, Marcos Helênio (3), Sebastião Costa (2), José 
Bonifácio, Romeu Queiroz (2), Carlos Pimenta (4), Ronaldo 
Vasconcellos (9) e Sebastião Navarro Vieira (3) 
Comunicaçõ~s: Comunicaç6es dos Deputados Aílton Vi_lela, 
Wanderley Avila, Alberto Pinto Coelho e Simão Pedro Toledo 
(3) e comunicação das Bancadas do PSDB, do PTB e do PL -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João Batista de 
Oliveira, Carlos Pimenta, Durval Ângelo, Paulo Schettino, 
Marco Régis, Maria José Haueisen, Alencar da Silveira Júnior 
e Gilmar Machado- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Leitura 
de comunicaç6es apresentadas - Requerimentos: Requerimentos 
dos Deputados Marcelo Gonçalves, Marcos Helênio (2), 
Sebastião Costa, José Bonifácio, Romeu Queiroz, Carlos 
Pimenta, Ronaldo Vasconcellos (3): deferimento 
Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta (3), Gilmar 
Machado, Marcos Helênio, Sebastião Costa, Romeu Queiroz, 
Sebastião Navarro Vieira (3), Ronaldo Vasconcellos (6): 
aprovação- 2ª Fase: Discussão e votação de proposiç6es: 
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei 
nQ 12.455; encerramento da discussão: questão de ordem 
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

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

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho 
Alencar da. Silveira Júnior- Almir Cardoso- Álvaro Antônio 
- Anivaldo Antônio - Antônio Andrade - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio 
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro Djalma 
Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco 
Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna- Gil Pereira - Gilmar Machado- Hely Tarquínio-
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde -
João Batista de Oliveira -João Leite- Jorge Eduardo 
Jorge Hannas - José Braga - José Henrique José Maria 
Barros - Kemíl Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Antônio 
Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
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Marcos Helênio - Maria 01 ívia Mauri Torres Miguel 
Martini - 01 into Godinho -Paulo Piau -Paulo Schettino-
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo- Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

- O Deputado Rêmolo 
correspondência: 

Correspondência 
Aloise, 1Q-Secretário, 

OFÍCIOS 

lê a seguinte 

Do Sr. Humberto Michiles, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Amazonas, informando a compos1çao 
da nova Mesa Diretora dessa Casa e solicitando a relação dos 
componentes da Mesa deste Legislativo. (-Responder.) 

Do Sr. Aluízio Fantini Valéria, Presidente da RURALMINAS, 
cumprimentando os novos membros da Mesa Diretora desta Casa. 
(- Agradecer.) 

Do Sr. Marcos Antônio Peixoto de Melo, Chefe de Gabinete da 
Presidência da RURALMINAS, cumprimentando os novos membros 
da Mesa Diretora desta Casa. (- Agradecer.) 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Cid Ferreira Gomes, Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado do Ceará, Otto Alencar, Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, e Genésio 
Bernardino, Deputado Federal, agradecendo o envio de 
exemplar do "Dicionário Biográfico de Minas Gerais - Período 
Republicano 1889-1991". 

Do Sr. Antônio do Valle, Deputado Federal, desejando êxito 
à Casa no decorrer desta legislatura. 

Dos Srs. Sérgio Naya, Deputado Federal, e Zaire Rezende, 
Deputado Federal, agradecendo convite para participar da 
reunião solene de instalação da 1ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 13ª 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 No 13/95 

Torna obrigatória a divulgação de informações sobre o 
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres- DPVAT. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q -A Secretaria de Estado da Fazenda divulgará aos 
proprietários de veículos automotores informações sobre a 
abrangência e a forma de utilização do Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 
Terrestres DPVAT também conhecido como seguro 
obrigatório. 

Art. 2Q -As informações de que trata o artigo anterior 
serão divulgadas sob a forma de cartilhas. distribuídas aos 
proprietários de veículos automotores juntamente com as 
guias de recolhimento do IPVA. 
Parágrafo único -A cartilha 

distribuída durante 2 (dois) 
houver mudança na propriedade 
novos carros. 

de que trata este artigo será 
anos consecutivos, sempre que 
do veículo ou emplacamento de 

Art. 3Q -Esta lei entra em vigor no exercício fiscal 
seguinte ao de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1995. 
Maria José Haueisen 
Justificação: O seguro de que trata este projeto de lei foi 

criado pela União por meio da Lei nQ 6. 194, de 1974, e tem a 
finalidade de cobrir despesas médicas e hospitalares das 
pessoas vítimas de acidente de trânsito. O DPVAT prevê 
também o pagamento de indenizações nos casos de morte e 
invalidez decorrentes de acidentes envolvendo veículos 
automotores. 
Entretanto, a desinformação faz com que as vítimas de 

acidentes quase nunca utilizem seus benefícios. Vez por 
outra encontramos reportagens, na imprensa, demonstrando que 
o DPVAT é explorado por um grupo de pessoas conhecedoras da 
legislação que se aproveita da desinformação em prejuízo do 
consumidor. 
O projeto ora proposto não encontra óbices de natureza 

constitucional, uma vez que o art. 24 da Constituição da 
República determina que compete aos Estados legislar 
concorrentemente com a União sobre "responsabilidade por 
danos ao consumidor". 

Também não encontramos afronta à Constituição do Estado, 
uma vez que o assunto abordado pelo projeto não está 
incluído entre as matérias de iniciativa privativa do 
Governador do Estado, previstas no art. 66, II. 

Pelo contrário, a Carta mineira determina, em seu art. 61, 
, que cabe à Assembléia Legislativa dispor sobre as matérias 
de legislação concorrente de que trata o art. 24 da 
Constituição da República. 
-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 14/95 
Estabelece tratamento especial -para a prestação dos 

serviços públicos que menciona e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

,---... 
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Art. 1Q -As concessionárias dos serviços públicos de água 
e energia elétrica dispensarão tratamento especial às 
populações de baixa renda, aos moradores de áreas insalubres 
e aos núcleos familiares de desempregados. 

I - por população de baixa renda entende-se o núcleo 
familiar cuja renda seja igual ou inferior a 8 (oito) 
Unidades Padrão Fiscal de Minas Gerais - UPFMG; 
II - por áreas insalubres entendem-se aquelas onde não haja 

sistema de saneamento básico, as favelas e as áreas de 
risco, estas de acordo com a classificação da respectiva 
Prefeitura Municipal; 
III - por núcleo familiar de desempregados entende-se 

aquele cujos responsáveis pela composição da renda familiar 
esteja, na sua maioria, desempregados. 

Parágrafo único - Os usuários que preencham as condições 
previstas nos incisos anteriores serão considerados usuários 
especiais. 
Art. 2Q -O tratamento especial de que trata o art. 1Q 

desta lei compreende: 
I - redução de 30% (trinta por cento) no preço das tarifas, 

nos casos previstos nos incisos I e II do artigo anterior; 
II - redução de 60% (sessenta por cento) no preço das 

tarifas, por um período de 6 (seis) meses. prorrogável uma 
única vez, por igual período, nos casos previstos no inciso 
III do artigo anterior. 
Parágrafo único - Os benefícios previstos neste artigo 

serão concedidos até o limite máximo de consumo de 150 Kw/h 
para as tarifas de energia elétrica e de 25m3 para as 
tarifas de água. 
Art. 3Q -Os usuários ficam obrigados a comunicar às 

concessionárias dos serviços públicos de agua e energia 
elétrica a perda da condição de usuário especial. 

Parágrafo único - Não havendo a comunicação de que trata 
este artigo, as concessionárias poderão cobrar tarifa normal 
desde a data em que se der a perda da condição de usuário 
especial. 

Art. 4Q -Esta lei entra em vigor no exercício fiscal 
seguinte ao de sua publicação. 
Art. SQ- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões. de fevereiro de 1995. 
Maria José Haueisen 
Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos tem por 

escopo garantir às camadas menos favorecidas da população 
tratamento diferenciado no que diz respeito aos serviços 
públicos de água e energia elétrica . 

Procuramos, também, assegurar às pessoas que 
momentaneamente estejam desempregadas tratamento especial 
que lhes permita atravessar os momentos de dificuldades. 

Do ponto de vista técnico, entendemos que nossa proposta 
não contém vícios de ordem constitucional ou legal. 
A Constituição da República. ao tratar das empresas 

concessionárias e permissionárias dos serviços públicos, 
prevê que a lei disporá sobre os direitos dos usuários (art. 
175). 
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Da mesma forma, a Constituição do Estado de Minas Gerais 
determina ser incumbência do Estado assegurar a efetividade 
dos direitos dos usuários, além de determinar que a lei 
estabeleça tratamento especial em favor dos usuários de 
baixa renda (art. 40). 
Sob o aspecto da iniciativa, ressaltamos que a matéria em 

questão não se encontra entre as de competência privativa do 
Governador do Estado, previstas no art. 66, III, da Carta 
mineira, sendo, portanto, livre á iniciativa dos 
parlamentares. 
-Publicado, vai o 

Administração Pública 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

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

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

PROJETO DE LEI No 15/95 
Cria a Área de Preservação Permanente da Bacia Hidrográfica 

do Rio Uberabinha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Ficam declarados como Área de Preservação 

Permanente - A.P.P. - do Rio Uberabinha os terrenos que 
integram a bacia hidrográfica do rio Uberabinha, nos 
Municípios de Uberlândia e Uberaba. 
Parágrafo único- Os limites da área de que trata o "caput" 

deste artigo estão definidos no art. 7Q do Decreto nQ 
33.994, de 18 de setembro de 1992, que regulamenta a Lei nQ 
10.561, de 27 de dezembro de 1991, incluindo-se ainda todo o 
campo hidromórfico onde estão inseridos os buritis, as matas 
ciliares, as veredas, os covoais e os pequenos núcleos 
remanescentes da cobertura vegetal de cerrado, próximos aos 
limites da área hidromórfica. 
Art. 2Q -A Área de Preservação Permanente- A.P.P. -do 

Rio Uberabinha prevista no artigo anterior destina-se a: 
I - preservar significativa área verde remanescente do 

cerrado; 
II - proteger o ecossistema ribeirinho para a manutenção do 

regime hidrológico; 
III resguardar a feição paisagística formada pelos 

covoais de cabeceira de drenagem; 
IV - proteger a avifauna, a mastofauna, a herpetofauna, a 

anurofauna e a fauna ribeirinha em geral; 
V - impedir ações de desmatamento e degradação ambiental, 

drenagem, aterro, obstrução de canais e outras que 
descaracterizem os ecossistemas da bacia, resguardando-a do 
aparecimento de pontos suscetíveis a erosão; 
VI- estimular a melhoria da qualidade ambiental de áreas 

circunvizinhas. 
Art. 3Q- Fica proibido na Área de Preservação Permanente-

A.P.P. - do Rio Uberabinha: 
I - suprimir total ou parcialmente a cobertura vegetal; 
II- realizar obras que importem ameaça ao equilíbrio 

ecológico ou que atentem contra os objetivos referidos nos 
incisos do artigo anterior; 

:'-
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III - instalar unidades industriais de terraplenagem, de 
aterro e demais obras de construção civil, ou outras que, de 
qualquer forma, causem risco de assoreamento do rio; 
IV- pescar com utilização de instrumentos de emalhar, tais 

como redes, tarrafas ou assemelhados. 
Art. 4Q Compete ao Conselho Estadual de Política 

Ambiental - COPAM - em conjunto com a Fundação Estadual do 
Meio ambiente - FEAM - e em articulação com os Poderes 
Executivos dos Municípios de Uberlândia e Uberaba, definir 
as condições de manejo, fiscalização, superv1sao e 
administração da Área de Preservação Permanente - A.P.P. -
do Rio Uberabinha. 

Art. 5Q- O Poder Executivo Estadual regulamentará esta lei 
no prazo de 90 (noventa) dias. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: A bacia hidrográfica do rio Uberabinha tem 

importância fundamental para a cidade de Uberlândia, haja 
vista o fato de nela se encontrar instalado o sistema de 
abastecimento de água do município. Já foram encontrados 
materiais pesados na água que serve a população, tais como 
chumbo, mercúrio, além de dedetizantes agrícolas. 

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a 
aprovação desse projeto, por ser medida que visa assegurar a 
saúde do povo dos Municípios de Uberlândia e Uberaba. 
-Publicado, vai o projeto ás 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 16/95 
Estabelece critérios para a implantação dos centros 

profissionalizantes previstos no art. 224, IV, da 
Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os centros profissionalizantes para treinamento, 

habilitação e reabilitação profissional do portador de 
deficiência e do acidentado no trabalho previstos no art. 
224, IV, da Constituição do Estado, deverão ser criados a 
partir das delegacias regionais de ensino. 
Parágrafo único - Os programas de capacitação para os 

trabalhos desenvolvidos pelos centros profissionalizantes a 
que se refere o artigo serão instituídos com base nas 
demandas regionais e locais. 

Art. 2Q Os serviços oferecidos pelos centros 
profissionalizantes serão orientados por equipes 
multidisciplinares constituídas por profissionais de 
especialidades que sejam necessárias: 

I - à aplicação de modernas concepções e processos de 
treinamento, habilitação e reabilitação profissional de 
portador de deficiência; 

II - ao tipo e às especificidades da demanda predominante 
na região onde o centro profissionalizante for instalado. 
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Art. 3Q -O ingresso nos programas de capacitação para o 
trabalho observará os seguintes pré-requisitos: 

I - teste de aptidão profissional e orientação vocacional 
para aqueles nascidos com disfunções físicas, sensoriais e 
mentais ou que as tenham adquirido antes do ingresso no 
mercado de trabalho; 
II- relatório médico recomendando a reabilitação e a 

reciclagem profissional para os acidentados no trabalho. 
Art. 4Q -Os formandos serão encaminhados ao mercado de 

trabalho por meio de programa específico da Coordenadoria de 
Apoio e Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência. 
Parágrafo único - Será também atribuição deste programa 

acompanhar e orientar o trabalhador portador de deficiência 
durante o período de adaptação na empresa que o empregar. 
Art. SQ -O portador de deficiência e o acidentado no 

trabalho, durante a permanência no centro 
profissionalizante, poderão prestar serviços, nos limites da 
habilidade profissional que estiverem desenvolvendo, aos 
órgãos da administração direta do Estado, e ás entidades 
filantrópicas e comunitárias, conforme acerto de remuneração 
entre as partes. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 1995. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: Existem duas concepções distintas sobre qual 

deve ser o papel das pessoas portadoras de deficiência na 
sociedade. A primeira, a tradicional, vê o portador de 
deficiência como objeto, um ser dependente, sem vontade e 
projeto de vida próprios, condenado aos cuidados permanentes 
da família a à relação de clientela com os órgãos 
assistenciais do Estado. 
A outra concepção, contemporânea, dá ao portador de 

deficiência o papel de sujeito de sua própria vida. Segundo 
essa concepção, o portador de deficiência deve buscar, de 
todas as formas possíveis, sua independência material e 
existencial, desempenhando ativamente a condição de cidadão 
e cobrando do Estado não a assistência paternalista mas o 
mínimo de condições para poder viver como qualquer pessoa. 

Essa concepção moderna do papel da pessoa portadora de 
deficiência na sociedade é que inspira este projeto de lei, 
que estabelece critérios para a implantação dos centros 
profissionalizantes constantes no art. 224 da Constituição 
Estadual. 
O centro profissionalizante previsto na Constituição é o 

local onde o portador de deficiência cumpre a última etapa 
do processo de preparo para a integração à sociedade. Lá, 
ele encerra uma longa jornada que começou na escola básica 
ou especial e que teve seqüência na instituição 
especializada de habilitação e reabilitação física, 
auditiva, mental e visual. 

No centro profissionalizante, o portador de deficiência 
torna-se um trabalhador, uma pessoa apta a ter vida própria. 
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Mas para o portador de deficiência, com sua longa história 
de marginalização e discriminação social, o trabalho diário 
e regular é muito mais do que isso: é um meio de realização 
pessoal, de reconstrução de sua imagem interior e de 
redefinição do seu lugar no imaginário coletivo. 

Do ponto de vista do Estado. da administração dos negócios 
públicos, a transformação do portador de deficiência em 
trabalhador é muito compensadora. Com essa transformação, o 
Estado perde um usuário, um dependente dos programas 
públicos de assistência social, e ganha um novo cidadão, 
que, com sua participação política e o pagamento de seus 
impostos, ajuda o poder público a equacionar e enfrentar os 
grandes desafios que se colocam para Minas Gerais e para o 
Brasil neste final de século. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI NQ 17/95 
Dispõe sobre a cobrança de serviços prestados pela rede 

pública estadual de saúde aos planos e aos seguros de saúde 
privados. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Os serviços médicos de qualquer natureza 

oferecidos pelas instituições que integram a rede estadual 
de saúde aos usuários que participem de planos de saúde 
administrados por empresas e outras instituições privadas 
serão objeto de cobrança. 

Parágrafo Ünico - Para atender ao disposto no "caput" deste 
artigo, os centros estaduais de saúde emitirão faturas dos 
serviços prestados em nome da empresa administradora de 
plano de assistência médica a que o usuário for vinculado. 
Art. 2Q -As instituições da rede estadual de saúde não 

farão distinção, para fins de atendimento, entre os usuários 
que tenham planos de saúde e os que não os possuem. 

Art. 3Q As instituições estaduais de saúde poderão 
integrar a rede credenciada das administradoras de planos de 
saúde privados que atuam no Estado. 

Art. 4Q O Estado acionará judicialmente as 
administradoras de planos de saúde que não reconhecerem seus 
débitos com a rede municipal, credenciada ou não, sem 
prejuízo de medidas administrativas. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 20 de fevereiro de 1995. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: Hospitais. policlínicas e postos de saúde 

estaduais sobrevivem a duras penas com os exíguos recursos 
do Sistema Ünico de Saúde - SUS. O quadro geral apresentado 
por essas instituições é quase sempre desolador: capacidade 
de atendimento quase sempre esgotada, lentidão na prestação 
de serviços, falta de profissionais, de equipamentos e dos 
materiais necessários à assistência de saúde a que a 
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população tem direito e pela qual paga quando o Estado 
recolhe impostos. · _ . 
Muitas vezes, os serviços dessas instituições sao mant1dos 

em padrões aceitáveis apenas pelo zelo de seus diretores e 
pela dedicada atuação de suas equipes profissionais. 

Uma das alternativas possíveis para injetar recurso na rede 
estadual de saúde é a cobrança pelos serviços oferecidos aos 
usuários que participem de planos de saúde administrados por 
empresas e instituições particulares. Como acontece na rede 
particular, esses serviços seriam faturados em nome das 
seguradoras de saúde, não criando para os usuários a elas 
vinculados nenhum ônus novo. 

Essa cobrança é perfeitamente viável e, ainda que 
inusitada, não representa nenhuma aberração: as empresas 
administradoras de planos de saúde começarão apenas a 
remunerar a rede estadual por serviços que ela presta, hoje, 
gratuitamente, a seus associados. 
A cobrança desses serviços às administradoras de planos de 

saúde representa também a transferência de recursos da rede 
privada para a rede pública estadual. Recursos oportunos e 
mais do que necessários para aumentar a eficiência dos 
hospitais, das policlínicas, dos postos e de outras 
instituições de saúde estaduais. Além de tudo, proporcionará 
aos cidadãos que só têm a rede pública como alternativa de 
saúde o serviço de qualidade a que têm direito. 
-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 18/95 
Declara de utilidade pública o -Projeto Hélio Caldeira 

Sistema Unificado de Combate ao Desemprego Internacional, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Projeto 

Hélio Caldeira Sistema Unificado de Combate ao Desemprego 
Internacional, 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. 
Jorge Hannas 
Justificação: O Projeto Hélio Caldeira Sistema Unificado de 

Combate ao Desemprego Internacional é uma entidade sem fins 
lucrativos, fundada em 2/4/92, na cidade de Belo Horizonte. 
Tem por finalidade trabalhar solidariamente no combate ao 
desemprego em conjunto com outros organismos governamentais 
e não governamentais de vários países: promove conferências, 
congressos, seminários; forma agentes comunitários para 
combate ao desemprego, para atendimento social a famílias de 
desempregados, para captação de vagas de emprego e estágios 
e para encaminhamento profissional, apoio ao deficiente e 
formação profissional; realiza pesquisas, estatísticas, 
publicações; promove eventos culturais e campanhas sociais; 
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divulga notícias e incentiva todas as atividades ligadas a 
emprego, desemprego, trabalho, segurança no trabalho, saúde 
do trabalhador, administração de cooperativas de 
alimentação, de habitação, de trabalho e comércio 
comunitário para o trabalhador. 
-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 9/95, do Deputado Kemil Kumaira, em que pede seja feito 

apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-Geral da PMMG 
com vistas à liberação de uma viatura policial para o 
Distrito de Belo Oriente, no Município de Teófilo Otôni. (-
À Comissão de Defesa Social.) 

NQ 10/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à 
remessa de carteiras e outros móveis para as Escolas 
Estaduais José Moreira Bowen e São Sebastião, localizadas no 
Município de Timóteo. (-À Comissão de Educação.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, em que pede sejam 
solicitadas à TELEMIG informações acerca dos serviços dos 
prefixos 900 e 800 e dos mecanismos de controle dos serviços 
que exigem limite de idade. 

NQ 12/95, do Deputado João Batista de Oliveira, em que pede 
se oficie ao Governador do Estado com vistas a que o Palácio 
da Liberdade assuma diretamente a coordenação das 
investigações quanto às responsabilidades pelas bombas que 
explodiram na casa do Cel. Felisberto Egg de Rezende, no 
Cine Nazaré/Liberdade, na Delegacia Especializada de Furtos 
e Roubos e em uma marmoraria do Bairro Aparecida, nesta 
Capital. (- À Comissão de Defesa Social.) 

NQ 13/95, do Deputado Jairo Ataíde, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento, em 
17/2/95, em Montes Claros, do Sr. Edilson Brandão Guimarães, 
Prefeito Municipal de Janaúba. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 14/95, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Domingos 
Euclides Fiorita Lages, médico oftalmologista, pelo 
excelente trabalho de atendimento às diversas camadas da 
população. (- À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 15/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
enviado oficio ao Presidente da EMATER-MG com vistas à 
elaboração de relatório sobre os efeitos da seca no setor 
agropecuário dos municípios da região Norte de Minas. (- À 
Comissão de Agropecuária.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei nQ 1.913/94. (- A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso I do art. 185 do Regimento Interno.) 

Do Deputado Marcos Helênio (2), solicitando o 
desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 2.031/94 e 1.755/93. 
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(- A Presidência defere os requerimentos, de conformidade 
com o inciso I do art. 185 do Regimento Interno.) 

Do Deputado Marcos Helênio, solicitando o desarquivamento 
do Projeto de Lei Complementar nQ 31/94. 

Do Deputado Sebastião Costa, solicitando o desarquivamento 
do Projeto de Lei nQ 1.889/94. (-A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso I do art. 185 do 
Regimento Interno.) 

Do Deputado Sebastião Costa, solicitando o desarquivamento 
do Projeto de Lei nQ 241/91. 

Do Deputado José Bonifácio, solicitando o desarquivamento 
do Projeto de Lei nQ 2.034/94. (- A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso I do art. 185 do 
Regimento Interno.) 

Do Deputado Romeu Queiroz, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 2.135/94. (- A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso I do art. 185 do 
Regimento Interno.) 

Do Deputado Romeu Queiroz, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 2.186/94. 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando o desarquivamento 
do Projeto de Lei nQ 2.091/94. (- A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso I do art. 185 do 
Regimento Interno.) 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja convocado o 
Secretário de Agricultura para debater na Comissão de 
Agropecuária a situação de emergência da região norte-
mineira. 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja enviado oficio 
ao Presidente da República, ao Presidente da SUDENE, aos 
Deputados Federais e aos Senadores mineiros. manifestando 
apoio desta Assembléia à pretensão do Governador Eduardo 
Azeredo de incluir os municípios do vale do Jequitinhonha na 
área mineira da SUDENE. 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja convocado o 
Superintendente da SUDENOR para prestar contas, perante a 
Comissão de Administração Pública, sobre a atuação desse 
órgão na região mineira da SUDENE. 

Do Deputado Ronaldo Vasconcellos (3), solicitando o 
desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 2. 132, 2.165 e 
2.179/94. (- A Presidência defere os requerimentos, de 
conformidade com o inciso I do art. 185 do Regimento 
Interno.) 

Do Deputado Ronaldo Vasconcelos (6), solicitando o 
desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 1.523/93, 2.128, 
2.236/94, 308/91, 932/92 e 418/91. 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, (3), solicitando o 
desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 1.132/92 e 2.012 e 
2. 122/94. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Aílton Vilela, Wanderley Ávila, Alberto Pinto Coelho e Simão 
Pedro Toledo (3) e comunicação das Bancadas do PSDB, do PTB 
e do PL. 
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Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente-

de Oliveira. 
Com a palavra, o Deputado João Batista 

o Deputado João Batista de 
Deputadas, Srs. Deputados, 
gostaria de apresentar um 
comentário. 

Oliveira- Sr. Presidente, Sras. 
pessoas presentes nas galerias, 
requerimento e fazer um pequeno 

Quero 1n1c1ar pelo comentário, que culminou com o 
requerimento, solicitando a esta Casa que comunique ao Sr. 
Presidente da República Fernando Henrique Cardoso que o 
Brasil está debaixo d'água. Hoje, não se consegue ouvir um 
noticiário que não fale em desabamentos, cidades alagadas, 
população em pan1co ou calamidade pública. E o nosso 
Presidente da República viajando para a Bahia para dar aula 
para o Antônio Carlos Magalhães. 
Gostaria de solicitar a esta Casa que oficiasse ao Sr. 

Presidente da República que o Brasil necessita da presença 
de seu comandante maior. O Sr. Presidente da República não 
foi capaz sequer de se manifestar a favor do povo flagelado. 
No meu entender, isso foi uma omissão. Daí, a razão do meu 
requerimento. 
Que o Sr. Antônio Carlos Magalhães precisa de aula, nós 

sabemos; mas que seja logo do Sr. Presidente da República, 
no horário de trabalho, é uma indignidade cometida para com 
o povo brasileiro! 

Trago um outro requerimento, solicitando o comparecimento 
do Sr. Secretário Israel Pinheiro nesta Casa, para prestar 
esclarecimentos sobre a duplicação da Rodovia 381. Como a 
maior obra rodoviária do Estado de Minas Gerais, ela está 
merecendo uma explicação mais clara. Como todos sabemos, as 
explicações do Governo e dos representantes das empresas 
sobre esta obra são desencontradas. Compareceu em Minas 
Gerais o Ministro Goldman e, apenas com uma entrevista, a 
obra desceu de preço em 50%. Por isso, gostaria da presença 
do Sr. Secretário para nos prestar esclarecimentos sobre a 
obra, já que dela depende grande parte da população de Minas 
Gerais e São Paulo, e do desenvolvimento da região. 

Também trago um projeto de lei a esta Casa, exigindo a 
cobrança do serviço de saúde prestado pela rede pública 
estadual aos segurados de planos privados de saúde. Hoje é 
comum uma pessoa que paga um plano particular de saúde usar 
a rede pública, e este plano privado não repõe aos cofres 
públicos este gasto. Se o plano de saúde cobre as despesas 
em hospitais particulares, por que não pode cobrir as 
despesas dos hospitais públicos? 
Quero dar um exemplo dos pronto-socorros da rede estadual. 

Uma pessoa. quando sofre um acidente, é levada para esses 
hospitais. Esse atendimento de urgência é feito e, na 
maioria das vezes, é a parte mais cara do tratamento. Só 
depois é que o cidadão é transferido para o hospital 
conveniado com o seu seguro-saúde. Portanto, a conta maior 
fica para a sociedade. Com esse projeto, estamos propondo a 
inversão do processo. Hoje, o processo tira recursos da rede 
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pública, portanto, dos mais necessitados, para engordar os 
planos de saúde. 

Temos em Minas Gerais milhares de associados a esses 
planos. Na justificativa expomos que, de acordo com o nosso 
projeto. o cidadão jamais deixará de ser atendido. Todas as 
pessoas continuarão sendo atendidas. sem distinção, e os 
cofres públicos somente serão reembolsados, quando o 
beneficiário possuir algum plano de saúde. Por que a Golden 
Cross, a Unimed, a Good Life não podem pagar a conta de seus 
associados, nessas condições? o que estamos propondo nesse 
projeto é a inversão: tirar recursos dos poderosos, para 
atender as necessidades básicas da saúde pública. Quanto 
mais atraente fica a rede pública de saúde, melhor ela vai 
se tornar para o usuário do plano privado de saúde. Essa é 
uma questão séria, uma vez que estamos enriquecendo planos 
privados de saúde, indevidamente. 
O que propõe o projeto é que o Governo de Minas Gerais 

mande a conta para a Golden Cross, a Unimed, ou a Good Life, 
ou para qualquer outro plano, quando um associado dessas 
seguradoras fizer uso da rede pública de hospitais. 
Esperamos, dessa forma, democratizar a ação da saúde, para 
que o serviço público seja realmente de qualidade. Do jeito 
que está, estão tirando do pobre e dando ao rico. Muito 
obrigado. 

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

O Deputado Carlos Pimenta* - Exmo. Sr. Presidente, Dr. 
Agostinho Patrús, demais componentes da Mesa, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, inicialmente, queremos que esta 
primeira participação nossa, como Deputado Estadual, aqui no 
Plenário, possa se caracterizar por um trabalho pelo qual 
procuraremos, ao lado dos companheiros do PL, Ronaldo 
Vasconcellos, Ermano Batista e Olinto Godinho, trazer luzes 
para que possamos realmente ajudar o povo do Estado de Minas 
Gerais. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho em mãos um documento 

elaborado pela Associação dos Municípios da Área da SUDENE -
AMAMS - que teve a participação efetiva da comunidade norte-
mineira. Através de longas reuniões, com a participação de 
Vereadores e Prefeitos, chegamos a um documento único, em 
que estamos mostrando as prioridades do Norte de Minas. 
Passaremos esse documento às mãos da Presidência e, 
posteriormente. o encaminharemos aos colegas Deputados para 
que possam tomar consciência do que acontece naquela região 
de Minas Gerais. 

A nossa preocupação, Srs. Deputados, juntamente com os 
companheiros eleitos pelo Norte de Minas - onde somamos dez 
Deputados Estaduais - será decisiva. Não mediremos esforços 
para que, realmente, possamos integrar a região Norte ao 
resto do Estado de Minas Gerais. 
Aquele povo sofre, passa por dificuldades jamais sonhadas 

pelas autoridades, em Belo Horizonte. É nosso dever e nossa 
obrigação, acima de tudo, fazer o possível para que, juntos, 
possamos realmente mostrar que o Norte de Minas tem hoje uma 
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representação à altura na Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais. O Norte de Minas não aceita mais. 
passivamente, ficar atrás das outras regiões do Estado. 
Selecionamos alguns tópicos sobre os quais passaremos a 

discorrer nesta reunião e em reuniões vindouras. Em primeiro 
lugar, temos a questão da estrutura viária do Norte de 
Minas. Dos 55 municípios do Norte, mais de 20 não têm a 
1 igação asfáltica. Mesmo assim, escutamos todos os dias o 
Governo anunciar a duplicação de estradas. Acredito que, ao 
lado dessa preocupação que também é importante, 
reconhecemos - o Governo tem que ter consciência para 
cumprir a obrigação de fazer as ligações asfálticas das 
cidades do Norte de Minas Gerais. 

Temos a questão da educação, Srs. Deputados. Existem vários 
municípios naquela região que não contam com o 2Q grau. como 
é o caso de Matias Cardoso - uma pequena cidade recém-
emancipada pelo Governo do Estado e por esta Casa 
Legislativa. Apesar de ser emancipada, não foi dada a Matias 
Cardoso, como também a Montezuma e outras cidades, a 
capacidade de realmente poder desenvolver um bom trabalho e 
trazer benefício àquela gente. 
Temos a questão da saúde. Quero dizer, como médico. que 

aquela região precisa de um investimento maciço na área de 
saúde. Crianças ainda morrem do mal-de-sete-dias - o tétano 
do cordão umbilical. Existem cidades que jamais tiveram um 
médico morando em seu território; não têm postos de saúde, 
nem hospitais. É necessário que façamos algo para socorrer 
milhares e milhares de pessoas da região do Norte de Minas. 

Os programas governamentais como a SUDENOR, o Projeto 
Jaíba, o Programa PROVALE têm sido palco de muita discussão, 
de muita conversa jogada fora. Mas é necessário, acima de 
tudo, que o Governo do Estado. na pessoa do Governador 
Eduardo Azeredo, possa. realmente, assumir a SUDENE, a 
SUDENOR, pois a região mineira integrante da SUDENE possui o 
menor Produto Interno Bruto de Minas Gerais e de todos os 
Estados nordestinos. Em se tratando da SUDENE, ocupamos uma 
área de 7,3% de todo o Nordeste brasileiro, do qual o Norte 
de Minas faz parte. Estamos tentando implantar créditos 
agrícolas para o reflorestamento, pois eles não existem. Já 
saem das nossas matas. no Norte de Minas, cerca de 600 
caminhões de carvão por dia. Não existe mais cerrado. É 
necessar1o que o Governo faça um trabalho de 
reflorestamento, faça um trabalho de atendimento aos 
pequenos produtores para que recuperemos a mata nativa. 
Sentimos que não existem incentivos para o Norte de Minas . 
Existem seis ou sete municípios que possuem as mesmas 
características climáticas. os mesmos problemas e que 
encontram dificuldades jamais vistas no Congresso Nacional 
para serem integrados à área mineira da SUDENE . 
Agora, estamos observando a questão do vale do 

Jequitinhonha, e de público, desta tribuna, hipotecamos o 
nosso total apoio aos municípios do vale do Jequitinhonha 
que requerem, com justiça e com direito, poder pertencer à 
área mineira da SUDENE. 

~ 
fl__lJ 
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Enfim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui e 
faremos desta tribuna uma trincheira em favor do Norte de 
Minas Gerais. Todas as nossas ações serão direcionadas para 
que a gente possa, realmente, recuperar o atraso daquela 
região. É este o nosso propósito, o da Bancada do PL e dos 
dez Deputados Estaduais votados no Norte de Minas. Com a 
ajuda de Deus, com a ajuda dos companheiros Deputados, tenho 
certeza de que vamos, realmente, fazer com que o Norte, 
efetivamente, se integre ao resto do Estado de Minas Gerais. 
Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

servidores desta Casa, representantes do Movimento de Luta 
pela Moradia de Betim que estão presentes nas galerias, este 
será, hoje, o motivo do requerimento que apresentamos e do 
uso que estamos fazendo desta tribuna. Vimos aqui. 
representando os moradores do Município de Betim, apresentar 
um pedido que busca amenizar as questões habitacionais que 
afligem não só a população desse município, mas também, de 
todo o Estado de Minas Gerais. Sabemos que é competência 
comum da União, dos Estados e dos municípios promover 
programas de construção de moradia e de melhoria das 
condições habitacionais, juntamente com o saneamento básico. 
O problema da moradia, o problema habitacional é um dos 
grandes problemas que se abate sobre a Nação. Existe. no 
País, um déficit de 15 milhões de moradias e o fato a que 
assistimos, nos últimos 30 anos, foi que os recursos que 
seriam para o financiamento de habitação popular foram 
desviados para obras sem retorno social. para empréstimos a 
Prefeituras e Estados que não davam a destinação devida aos 
recursos liberados. 
Então, neste sentido, estamos aqui, hoje, apresentando 

requerimentos e trazendo a reivindicação dos moradores de 
Citrolândia, no Município de Betim, em que solicitam da 
FHEMIG e do Governo do Estado a regularização de suas 
posses, porque todo o terreno hoje existente lá em 
Citrolândia é de propriedade da FHEMIG. 

Há, também, uma problemática muito grande, pois, cerca de 
20.000m2 quadrados que seriam destinados para uma área de 
expansão habitacional e também para a construção de um 
distrito industrial. no Município de Betim, no Distrito de 
Citrolândia; está sendo invadida por terceiros e para uso 
não habitacional, confirmando uma verdadeira expansão de 
grilagem urbana. 
O Município de Betim tem um déficit de 20 mil habitações. A 

atual Prefeita, Maria do Carmo Lara. do PT, muito já tem 
feito na sua administração em favor da política 
habitacional. Já entregou ao município 1.500 lotes 
urbanizados, além de promover a retirada de 500 famílias de 
áreas de risco. Há um movimento crescente de organização dos 
sem-casa. As duas entidades que representam essa organização 
têm mais de 7 mil pessoas. Elas estão sempre lutando por 
moradias no município. Como vemos, há um trabalho da 
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Prefeitura e da organização popular. A Prefeitura assumiu o 
compromisso com os movimentos pró-moradia de promover toda a 
infra-estrutura necessária para implantar 300 lotes 
urbanizados, além de uma área industrial, visando à geração 
de empregos. A área pretendida localiza-se em Citrolândia. É 
bom que se esclareça que. no ano passado, a CEMIG já fez 
contato com a Prefeitura de Betim, através de sua 
superintendência, solicitando-lhe que fizesse o levantamento 
da área, para que fossem atendidas as duas reivindicações da 
população, que seriam a questão da moradia e do distrito 
industrial. 
Infelizmente, na mudança de 

paralisado. Hoje, estão aqui os 
Eles vão ter uma audiência com 
esperando que sejam retomados os 
do convênio. 

Governo, o processo foi 
moradores de Citrolândia. 
o Secretário de Habitação, 
contatos para a efetivação 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, pedimos o apoio 
desta Casa para garantir a esta população moradias e 
condições dignas para exercerem o direito constitucional que 
lhes é negado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente Com a palavra. o Deputado Paulo 

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

Deputados. inicialmente gostaria de fazer um agradecimento 
pela acolhida que tive nesta Casa. Sou um Deputado em 
primeiro mandato, não conhecia a Assembléia Legislativa. mas 
tive aqui uma acolhida muito gentil, tanto dos meus 
companheiros quanto de todos os funcionários. Quero deixar 
registrado o meu agradecimento, porque isso foi muito 
importante para o meu início como Deputado. 
Mas quero falar. em primeiro lugar, do requerimento feito, 

na semana passada. pelo Deputado Gilmar Machado, convocando 
o Secretário da Segurança Pública. Dr. Santos Moreira, para 
prestar esclarecimentos a esta Casa. O requerimento foi 
feito em hora oportuna, porque o próprio Secretário tem 
interesse em aqui comparecer, para prestar esclarecimentos a 
respeito dos fatos do momento presente. bem como mostrar o 
que está fazendo à frente da Secretaria da Segurança 
Pública . 

Com relação ao problema mencionado no requerimento. em que 
o Deputado citou um órgão da imprensa da Capital, quero 
tranqüilizar o Deputado e os companheiros, dizendo que a 
situação de Belo Horizonte e de Minas Gerais é absolutamente 
tranqüila no aspecto da segurança pública. Esses problemas 
que ocorreram. essas bombas, foram colocadas por marginais, 
indivíduos desclassificados. A Policia está fazendo 
investigações e, num curto espaço de tempo, esses indivíduos 
serão apontados à Justiça. Conotações existem de que esses 
indivíduos poderiam ser da Polícia Civil ou da Polícia 
Militar, mas fica difícil, assim, à primeira vista. fazer 
qualquer afirmação, pois em todo segmento social existem os 
bons e os maus. Felizmente, na Policia prevalecem os bons, 
assim como em toda a sociedade. Com relação a um possível 
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desentendimento, um desconforto entre as Polícias, quero 
esclarecer que tenho mais de 35 anos de experiência, e é 
evidente que numa corporação como a Polícia Militar, que tem 
em torno de 50 mil homens, entre os da ativa e os 
reformados, e a Polícia Civil, entre 12 mil e 13 mil homens, 
entre ativos e aposentados, de vez em quando pode haver um 
incidente. Mas, em todas as vezes, que isso aconteceu, foi 
resolvido da melhor maneira, sempre pensando na sociedade e 
no povo. E, neste momento. tanto o Secretário da Segurança 
Pública. Santos Moreira da Silva, quanto o Comandante da 
Polícia Militar, Cel. Nélson Cordeiro, mantêm entendimento 
elevado e ser1o, no sentido de se alcançar uma perfeita 
sintonia entre as duas administrações. Posso afiançar isto. 
A segunda parte do meu discurso é para apresentar o meu 

caloroso apoio, a minha solidariedade total ao movimento 
Muda Aeroporto. É um movimento iniciado por moradores do 
Carlos Prates, pelos Vereadores Rogério Correia e Neusinha 
Santos, do PT, e por Zazá Schettino. do PTB, que, por sinal, 
é minha esposa, para que o aeroporto do Carlos Prates seja 
transformado em área de lazer. Como sabem, por estar situado 
numa região totalmente habitada, com uma população muito 
grande, infelizmente, de tempos em tempos, temos notícia de 
acidentes com perdas preciosas de vidas humanas. Por isso, 
está havendo esse movimento Muda Aeroporto. O Vereador 
Rogério Correia já conseguiu junto à Prefeitura de Betim uma 
área muito grande para que se construa um novo aeroporto e 
que seria mais uma escola de pilotagem. Todos devemos apoiar 
essa iniciativa, que é muito salutar e de alto interesse 
para Belo Horizonte e também para Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente. Srs. Deputados, 

desde a minha infância e adolescência, vividas nas minhas 
imorredouras e nostálgicas Muzambinho e Monte Belo, em mim 
sempre germinou e sempre fermentou a idéia do socialismo 
democrático. Essa concepção muito tinha a ver com meu pai, 
hoje ainda lúcido octogenário, um simples ferroviário de 
formação escolar primária, mas de um intuitivo autodidatismo 
e de uma intuitiva fé espiritual. Desde criança, ouvi de meu 
pai que este mundo seria melhor quando nós conseguíssemos 
unir as virtudes do comunismo com as virtudes do 
capitalismo. Era até uma perspicácia do meu progenitor, numa 
época tão distante, de sérios confrontos entre o Ocidente e 
o Oriente. ter uma v1sao de futuro que poderia estar 
profetizando o que aconteceu no mundo de hoje. 

Não estou aqui nesta tribuna para dizer que tenho vergonha, 
que sou traidor, que tenho medo de dizer que sou socialista. 
porque o socialismo que sempre preguei é comprometido com a 
liberdade .. São teorias que hoje começam a ganhar raizes 
neste mundo, porque não foi com a queda do muro de Berlim 
nem com as alterações do Leste europeu que poderemos dizer 
que capitalismo é o estágio final das aspirações da 
humanidade. Estaremos firmes no mundo de hoje, cada vez mais 
de olhos abertos contra a perversidade deste capitalismo 
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explorador. Temos a certeza de que, a partir de agora, o 
mundo caminhará para aquilo que poderá ser o meio termo 
entre o socialismo e o capitalismo. Baseado nesta minha fé, 
procurei deslanchar a minha trajetória de vida - inclusive 
quando eleito Prefeito de Muzambinho, em 1988, pelo Partido 
Socialista Brasileiro. 

Nunca fui oportunista. porque, se tivesse sido, teria 
adentrado numa legenda de aluguel, mas mantive-me à 
esquerda, que é onde quero continuar nesta minha vida 
pública, porém, sem radicalismo. Quero continuar 
comprometido com um modelo de vida de cidadão, de 
profissional e de político. Aqui, nesta Casa, represento 
solitariamente o Partido Popular Socialista, um partido que 
tem pouco mais de três anos de existência, oriundo do então 
Partido Comunista Brasileiro. Quero desfazer, aqui, a idéia 
propalada pela imprensa de Minas Gerais de que sou um 
comunista. Nunca fui filiado ao Partido Comunista 
Brasileiro, nunca fui filiado a nenhum partido de tendências 
comunistas e, muito menos, a entidades presas a qualquer 
radicalismo. 
Faço essa introdução, primeiramente, para dizer da minha 

posição ideológica como parlamentar e, em segundo lugar, 
para agradecer a acolhida que tivemos nesta Casa, tanto da 
área administrativa quanto dos parlamentares antigos e dos 
novatos que aqui chegaram, como eu, imbuídos de dar o que 
melhor pudermos para a vida pública de Minas Gerais e do 
Bras i 1. 

Nesta ocasião, quero trazer para os colegas um documento da 
reunião da Executiva Nacional do PPS, reunida este final de 
semana, em Brasília, quando o PPS se dispôs a participar e a 
fomentar os debates sobre as reformas da Constituição. Pela 
extensão do texto, queremos pinçar apenas alguns trechos: 

"O PPS e a Reforma Constitucional 
O Partido Popular Socialista sempre defendeu as reformas da 

economia, da sociedade e do Estado. Participou e votou 
favoravelmente à promulgação da Constituição de 1988 e lutou 
para viabilizar a malograda revisão constitucional. Coloca-
se novamente a favor de mudanças constitucionais até mesmo 
porque entende ser impostergável uma profunda reforma do 
Estado brasileiro. 

A reforma constitucional justifica-se, entre outros 
aspectos, pela necessidade de superação da crise atual e de 
integração competitiva e soberana do Brasil ao mercado 
mundial que em nosso continente se expressa, principalmente, 
pela emergência do Mercado Comum do Sul - Mercosul -, cuja 
tendência é incorporar os demais países da América Latina. 
Virar as costas ao processo que se desenvolve em escala 
mundial é condenar o País a não ser parceiro da modernidade 
em toda a sua dimensão econômica e social no futuro. 

A reforma constitucional é um dos momentos mais adequados 
para consolidar conquistas sociais e afirmar os primados da 
democracia e da cidadania. 

Entendemos que a Constituição não pode ser usada como 
principal argumento para explicar os problemas nacionais. A 
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atual Constituição, uma das mais avançadas de toda a 
história republicana. não se constitui em obstáculo real às 
transformações da estrutura econômico-social brasileira. Se 
essas não são realizadas, debita-se o erro à falta de 
vontade política e a um Estado profundamente privatizado e 
divorciado dos interesses da cidadania. Setores da elite 
costumam culpar a Constituição pela elevação de alguns 
custos, particularmente na produção; na verdade os grandes 
custos para o Brasil são a exclusão e a miséria. 

O debate da reforma constitucional não deve ser perturbado 
pela imprecisão e pouca transparência das informações e 
dados oficiais, freqüentemente não merecedores de 
credibilidade junto à opinião pública. Citamos como exemplo 
o argumento equivocado de atribuir à folha de pessoal no 
orçamento da União impacto muito superior ao efetivamente 
verificado. A discussão da reforma constitucional demanda 
informações confiáveis e sua completa publicização." Quanto 
a esse aspecto quero ressaltar que houve, por parte do então 
Ministro Ciro Gomes, manipulação de dados sobre a questão da 
balança comercial. 

"Sobre os pontos já agendados pelo Governo no tocante à 
reforma constitucional manifestamos preliminarmente a 
seguinte posição: 
O PPS entende que o capital nacional e capital estrangeiro 

no processo de internacionalização da economia, acelerado 
por vários fatores, como o fim da guerra fria e as 
conquistas tecnológicas, tornou ultrapassados alguns dos 
atuais dispositivos constitucionais, principalmente aqueles 
que estabelecem diferenciação entre empresa de capital 
nacional e empresa de capital estrangeiro. Legislação 
antitruste e antidumping, medidas protecionistas e garantias 
de desenvolvimento científico e tecnológico. investimentos 
em áreas estratégicas, necessários a toda e qualquer 
política econômica, podem e devem ser adotados. 
Monopólios e a questão PETROBRÁS- O Estado brasileiro, que 

teve papel destacado no desenvolvimento nacional através. 
inclusive, da constituição de um forte setor produtivo, 
necessita hoje de mecanismos para assegurar novos padrões de 
investimento. fortalecendo sua atuação nas áreas de 
fronteira tecnológica e limitando, ao mesmo tempo, os 
monopólios estatais e privados. Nesse contexto, defendemos a 
manutenção do monopólio com forte controle social e 
institucional e consideramos positiva a decisão do Governo 
de não propor a privatização da PETROBRÁS. 

Telecomunicações - É uma área estratégica para o País, mas 
o monopólio da União nesse segmento não pode inviabil izar a 
concorrência de outros investimentos privados ou públicos, 
principalmente, quando levamos em consideração as carências 
no atendimento aos serviços demandados pela sociedade 
brasileira. As telecomunicações, incluídos a concessão de 
canais de rádio e televisão e o fluxo de dados e 
informações, estão no centro da questão democrática e da 
cidadania. São necessárias. portanto, medidas concretas para 
combater e evitar a formação dos monopólios. A 
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regulamentação dos novos investimentos deve prever a 
democratização das conquistas tecnológicas, integrando-as a 
áreas sociais fundamentais como saúde e educação e ao dia-a-
dia de todas as regiões brasileiras. 
Previdência - A aposentadoria deve ser um direito do 

cidadão e um dever do Estado. Todo e qualquer cidadão 
brasileiro, independentemente de recolhimentos, tem direito 
a aposentadoria de valor não inferior a um salário mínimo e 
esse princípio não deve sofrer qualquer retrocesso. 
Defendemos conquistas da Constituição de 1988 como a 
vinculação de benefícios ao salário mínimo e lutamos pela 
plena universalização do sistema previdenciário. 
Reforma tributária - Deve ter por principio a primazia dos 

impostos diretos, com progressividade sobre os impostos 
indiretos como mecanismo de justiça fiscal e de 
fortalecimento dos estados e municípios, em um novo pacto 
federativo. 
Estabilidade no serviço público Um novo estatuto do 

servidor público, incluindo a estabilidade, deve estar 
vinculado a um projeto mais global da reforma democrática do 
Estado, com a sua desprivatização e desburocratização. O 
Estado precisa ser efetivamente público. A estabilidade deve 
ser admitida primordialmente nas carreiras definidas como 
atividades-fins do Estado e estar abalizada por conceitos de 
eficiência, produtividade e avaliação, também aplicáveis aos 
servidores não protegidos pela. estabilidade, os quais 
precisarão contar com os mecanismos capazes de impedir a 
demissão pol itica e arbitrária." Esta é a opinião do nosso 
partido, porque nós, particularmente. defendemos a 
estabilidade em todos os níveis. 
Sr. Presidente. essas são algumas conclusões extraídas da 

reunião da Executiva Nacional do nosso partido em Brasília, 
no último fim de semana. Queremos. inclusive, distribuir uma 
cop1a para a imprensa. para que possamos fomentar o debate 
sobre as reformas constitucionais anunciadas pelo Governo 
Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado. 

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

A Deputada Maria José Haueisen Sr. Presidente, Sra. 
Deputada, senhores das galerias. trago hoje a este Plenário 
um tema que decerto será objeto de acirradas discussões nos 
próximos meses: a estabilidade do servidor público. 
Entretanto. não pretendo abordar o assunto com argumentos 

doutrinários ou científicos. Trago a este Plenário a 
informação de fatos concretos que, acredito, nos permitirão 
avaliar perfeitamente o que acontecerá caso a estabilidade 
seja abolida. 

No Sul do Estado. o Prefeito do Município de Caldas, Sr. 
Mílton Campos de Carvalho, demitiu, de forma arbitrária, 
dois servidores da Prefeitura. contrariando todo o processo 
legal que regula a matéria. Os demitidos, ambos da Comissão 
Provisória do PT, gozam de estabilidade e foram excluídos do 
serviço público por motivos meramente políticos. 
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José Bernardes tem 17 anos de serviço. tendo sido 
estabilizado pela Constituição de 1988. Vanderlei Tomé 
possui 5 anos de serviço na Prefeitura e é Presidente do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, gozando de 
estabilidade provisória. 

Após participarem de uma manifestação pública contra o 
aumento do IPTU em seu município, José Bernardes e Vanderlei 
foram vítimas de um processo administrativo totalmente 
irregular e, em seguida, demitidos do serviço público. 
A atitude do Prefeito de Caldas nos mostra o que 1ra 

acontecer caso o servidor público perca sua estabilidade. O 
monitoramento ideológico, que durante o regime militar foi 
imposto pela força das armas, será restaurado, só que pela 
força da caneta dos Prefeitos, que não hesitarão em demitir 
servidores públicos que não compartilhem de sua ideologia. 

Infelizmente, nem todos os que se aventuram na política 
estão preparados para tal. Sempre encontraremos os que agem 
de forma autoritária e ilegal, como o Sr. Mílton Campos. 

Espero que os demais Deputados que compõem esta Casa 
estejam sensíveis a esse problema e atuem junto a seus 
partidos para que a estabilidade seja mantida. Do contrário, 
estaremos atirando os milhares de servidores públicos de 
todo o País nas mãos de pessoas inconseqüentes e 
autoritárias como o Prefeito de Caldas. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
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 da imprensa e das 
galerias. desde o dia em que cheguei a esta Casa, estou 
sentindo que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais está um pouco parada. Temos os companheiros Irani 
Barbosa, João Batista de Oliveira, João Leite, Wilson 
Trópia, Raul Lima Neto, Ronaldo Vasconcellos. Esta deveria 
ser uma Casa muito dinâmica, Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Acho que o Regimento Interno desta Casa tem que ser revisto. 
principalmente na atuação do Plenário, porque o Deputado, 
ocupando esta 1ª parte da reunião por 10 minutos, sem 
condições de ceder aparte a nenhum dos Deputados, fica muito 
parado. E, esta é uma Casa de discussões de grandes temas, 
das grandes discussões do nosso Estado. 

Estou sugerindo à Mesa, Sr. Presidente, que reveja esta 1ª 
parte da Ordem do Dia, do Grande e do Pequeno Expediente, 
concedendo a cada Deputado, por exemplo. 5 minutos para que 
use o microfone na parte baixa do Plenário. Hoje, por 
exemplo, o Deputado que me antecedeu falava que uma Prefeita 
deu 1.500 casas e temos companheiros Deputados. aqui. que 
conhecem o problema da região e sabem que. na realidade, não 
é bem dessa maneira. Amanhã, e só amanhã, 24 horas depois, é 
que o Deputado vai poder vir aqui e expor seu ponto de 
vista, Sr. Presidente. Se acontecer um fato agora, na região 
de qualquer um dos Deputados. V. Exas. não poderão ocupar a 
tribuna e defender o ponto de vista de cada um. Se, por 
exemplo, houver um problema em Itaúna agora, como o Deputado 
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Ramalho vai chegar aqui e falar? Se em Betim acontecer um 
problema político com repercussão e for necessária a opinião 
da Assembléia Legislativa, como o Deputado Ivaír Nogueira 
vai se pronunciar a respeito do fato? 

Aí, entramos no período de votação, em que é discutido o 
tema dos projetos em pauta. Logo depois, vem o Grande 
Expediente, em que o Deputado ocupa a tribuna e fala durante 
uma hora e, quando assusta e olha para baixo, não tem mais 
nenhum Deputado presente. Então, esta Casa tem que ser mais 
dinâmica e entramos agora com a expectativa de uma maior 
discussão dos problemas de Minas Gerais. Quando o Governador 
Eduardo Azeredo fizer alguma coisa que não agrade à região 
ou ao eleitorado de algum dos Srs. Deputados, como vamos 
expor isso aqui, se somente 10 Deputados poderão usar a 
tribuna na 1a parte da ordem do dia? 
Fica aqui um apelo, Sr. Presidente, para que seja revista 

esta Ordem do Dia, tornando esta Casa mais dinâmica, pois 
muitos Deputados novatos ainda estão tentando sentir como 
vão fazer para falar aqui de cima, porque falar lá de baixo 
é mais fácil. Estamos aprendendo, gosto muito de aprender e 
acho que a Casa de onde vim é um exemplo para o País 
inteiro. Como Presidente da Câmara de Belo Horizonte, como 
Vice-Presidente da União dos Vereadores, tendo participado 
de vários congressos e de grandes discussões sobre o assunto 
municipalista, posso dizer que é hora de a Assembléia 
Legislativa se atualizar, de mostrar que cada um dos 77 
Deputados que aqui estão querem mostrar serviço, para que 
nas próximas eleições retornem a esta Casa e continuem 
defendendo o bem-estar do povo mineiro. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Gilmar 

Machado. 
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente. Sras. Deputadas 

e Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias. estou aqui 
para abordar um assunto que tem sido manchete nos jornais 
nesses últimos dois dias. O assunto faz referência ao ex-
Deputado João Paulo Pires de Vasconcelos. Ontem, tivemos uma 
reunião da executiva do partido e queremos externar nossa 
opinião, visto que várias acusações estão sendo feitas, 
lamentavelmente, à direção do PT. 
Gostaríamos de dizer, em primeiro lugar, do fato de o PT 

haver definido seu apoio ao atual Governador, Eduardo 
Azeredo, através de um encontro, quando ficou muito claro 
que a direção do partido não reivindicava nenhum cargo e que 
manteria, posteriormente. sua posição de oposição, 
discutindo todos os projetos. como pretende fazer nesta 
Casa, ampliando a participação de todos. Na ocasião, tinha 
apenas o objetivo de impor a derrota à proposta do candidato 
adversário. Lamentamos que, depois de tudo conversado, o 
Governador parta para convites individuais, provocando 
divergências com a direção do partido. Embora não 
concordemos com esse procedimento, aqui não faremos 
retaliações ao Governador Eduardo Azeredo. 
Lamentamos também a saída do ex-Deputado João Paulo Pires 

de Vasconcelos. O projeto do PT é um projeto coletivo, 
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discutido com todos os setores. No partido não há espaço 
para projetos pessoais, de promoção pessoal. Não faremos 
nenhuma disputa, como quer o ex-Deputado João Paulo Pires. 
O assunto, para a direção do partido, está encerrado. uma 

vez que foi deliberado pelo diretório estadual. em ampla 
reunião, que qualquer membro do partido que viesse a 
participar de cargo de confiança do governo estaria fazendo 
parte do esquema desse governo. As pessoas que assumissem 
essas posições automaticamente estariam fora do partido. 
Assim, louvamos a atitude da ex-Deputada Irma Passoni e do 
ex-companheiro Francisco Weffort de pedirem o seu 
desligamento do partido e esperamos que tenha o mesmo ato de 
grandeza o ex-Deputado João Paulo Pires de Vasconcelos. 
Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
ta Fase 

O Sr. Presidente - Esgotadã a hora destinada a esta parte, 
a Presidência passa à 2a parte da reunião. com a 1a fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

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

comunicações· apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Ailton Vilela -seu desligamento do PPR (Ciente. Publique-
se.); Wanderley Ávila- falecimento do Sr. Manoel Messias 
Araújo, em Pirapora; Alberto Pinto Coelho - falecimento do 
Sr. Fábio Tito, nesta Capital; Simão Pedro Toledo (3) 
falecimento dos Srs. Paulo Henrique de Oliveira, José 
Vicente D'Angelo e Diogo José Eiras de Almeida, em São 
Paulo, em Pouso Alegre e em Senador Amaral. respectivamente 
(Ciente. Oficie-se.); e comunicação das Bancadas do PSDB. do 
PTB e do PL - indicação do Deputado Péricles Ferreira para 
atuar como Líder da Maioria (Ciente. Publique-se. Cópia às 
Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio às Comissões.). 

Requerimentos 
- A seguir, são deferidos, cada um por sua vez, nos termos 

do inciso I do art. 185 do Regimento Interno, requerimentos 
dos Deputados Marcelo Gonçalves, Marcos Helênio (2), 
Sebastião Costa, José Bonifácio, Romeu Queiroz, Carlos 
Pimenta e Ronaldo Vasconcellos (3), que solicitam, 
respectivamente, o desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 
1 . 913 e 2. 031/94, 1 . 755/93. 1 . 889, 2. 034. 2. 135. 2. 091 . 
2. 132, 2.165 e 2.179/94. 
-A seguir, são submetidos a votação e aprovados. cada um 

por sua vez, na forma regimental, requerimentos dos 
Deputados Carlos Pimenta (3) - convocação do Secretário de 
Agricultura, Dr. Alysson Paulinelli, para, pessoalmente, 
perante a Comissão de Agropecuária e Política Rural. debater 
com os parlamentares acerca da situação de emergência em que 
se encontra a Região Norte de Minas; seja enviado ofício ao 
Sr. Presidente da República, manifestando o apoio desta Casa 
Legislativa à pretensão do Governador de Minas em incluir os 
municípios do vale do Jequitinhonha na área mineira da 
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SUDENE; e convocação do Superintendente da SUDENOR, para 
prestar. pessoalmente. perante à Comissão de Administração 
Pública, esclarecimentos sobre a atuação daquele órgão na 
região mineira da SUDENE; Gilmar Machado -convocação do 
Secretário da Segurança Pública. Dr. Santos Moreira, para 
prestar informações à Comissão de Defesa Social sobre as 
investigações e medidas que estão sendo tomadas para coibir 
a ação de grupos radicais pertencentes à Policia Civil; 
Marcos Helênio desarquivamento do Projeto de Lei 
Complementar nQ 31/94, que cria o Código Estadual do Meio 
Ambiente; Sebastião Costa - desarquivamento do Projeto de 
Lei nQ 241/91, de sua autoria; Romeu Queiroz 
desarquivamento do Projeto de Lei nQ 2.186/94, de sua 
autoria; Sebastião Navarro Vieira (3) - desarquivamento dos 
Projetos de Lei nQs 1.132/92, 2.012 e 2.122/94, do Deputado 
Agostinho Patrús; Ronaldo Vasconcellos (6)- desarquivamento 
dos Projetos de Lei nQs 1.523/93, 2.128/94, 2.236/94, 
308/91, 932/92 e 418/91, 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 12.455, que torna obrigatória a 
emissão de nota fiscal de entrada de mercadoria nas 
operações de compra efetivadas por desmontes, ferros-velhos 
e sucatas. A Comissão Especial opina pela manutenção do 
veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

Questão de Ordem 
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, como V. Exa. 

pode verificar. não existe ''quorum• para a continuidade dos 
nossos trabalhos. Assim, solicito o encerramento. de plano, 
da reunião. 

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 as 
extraordinárias de amanhã, dia 22. às 9 e às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação, bem como 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. 
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Presidência dos Deputados Agostinho Patrús 
e Wanderley Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 19 a 21/95 
- Requerimentos nQs 16 a 26/95 - Requerimentos dos Deputados 
Alencar da Silveira Júnior, João Batista de Oliveira, Jorge 
Hannas, Marcos Helênio, Mauri Torres (2), Romeu Queiroz, 
Ronaldo Vasconcellos e Sebastião Helvécio (3) 
Comunicações: Comunicações da Bancada do PSDB e dos 
Deputados Francisco Ramalho, Mauri Torres, Marcelo Gonçalves 
e Geraldo Rezende Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados João Batista de Oliveira, Bonifácio Mourão, 
Ronaldo Vasconcellos, Ivair Nogueira, Simão Pedro Toledo e 
Alencar da Silveira Júnior - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª 
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e reabertura da 
reunião - Questão de ordem Designação de comissões: 
Comissões permanentes Comissões Especiais para emitir 
pareceres sobre os vetos à Proposição de Lei Complementar nQ 
38 e às Proposições de Lei nQs 12.524, 12.511, 12.582, 
12. 580' 12. 538' 12. 551 ' 12. 539' 12. 546' 12. 555' 12. 549' 
12. 552, 12. 617, 12. 614, 12. 625, 12. 629, 12. 628, 12. 464 e 
12.465 Leitura de comunicações apresentadas 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Sebastião 
Helvécio(2) e Mauri Torres; deferimento - Requerimentos dos 
Deputados Romeu Queiroz e Marcos Helênio; aprovação 
Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos; discurso do 
Deputado Durval Ângelo; aprovação Requerimentos dos 
Deputados Jorge Hannas, Sebastião Helvécio, Mauri Torres, 
João Batista de Oliveira e Alencar da Silveira Júnior; 
aprovação - 2ª Fase: Questões 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- Antônio Júlio-
Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso -Alvaro Antônio- Anderson Adauto- Anivaldo 
Antônio - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto 
- Antônio Zeitune - 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 Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
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Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge 
Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Leonídio Bouças Luiz Antônio Zanto 
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olivia- Mauri Torres -Miguel Barbosa- Miguel Martíni -
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 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 19/95 

Dispõe sobre a padronização e o uso de uniformes escolares 
na rede pública estadual de ensino. 
A Assembléia Legislativa do Estado 
Art. 1Q -Ficam padronizados por 

(cinco) anos os uniformes escolares 
de ensino. 

de Minas Gerais decreta: 
um período mínimo de 5 

da rede pública estadual 

Parágrafo único - O 
ano letivo de 1996. 

1Q (primeiro) período inicia-se com o 

Art. 2Q -A adoção de uniformes escolares obedecerá à 
padronização a ser estabelecida na regulamentação desta lei. 
Os diferentes estabelecimentos de ensino serão 
caracterizados por emblemas distintivos simples. a critério 
de cada escola. 

Art. 3Q- o aluno sem uniforme, com justificativa dos pais, 
assistirá normalmente às aulas, por tempo determinado. 

Art. 4Q -Em nenhuma hipótese será concedida exclusividade 
a quaisquer estabelecimentos na confecção e na 
comercialização dos uniformes escolares eventualmente 
adotados, sendo certo que será livre a confecção destes 
pelos pais ou por associações de pais e mestres. 
Art. 5Q -No mês de novembro de 1995, os estabelecimentos 

publicarão os modelos pormenorizados dos uniformes adotados, 
ouvidas as associações de pais e mestres. 

Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 1995. 



130 

Raul Lima Neto 
Justificação: Diante da situação educacional vigente em 

nosso Pais e, "ipso facto", em nosso Estado, em que milhares 
de crianças e adolescentes estão fora das escolas, impõe-se 
a criação de todas as condições para que estes retornem às 
salas de aulas ou para que sejam conservados nelas os que já 
as freqüentam. 
Muitas famílias, especialmente as de baixa renda, consumem 

parte considerável de seu salário na aquisição dos uniformes 
escolares. 
Certas lojas têm exclusividade na confecção e na 

comercialização desses uniformes e cobram preços 
proibitivos, já que não há concorrência, caracterizando-se, 
assim, a formação de cartel, tão iníquo quanto injusto. 

Necessária se faz a mudança dessa situação para o bem de 
milhares de crianças e adolescentes de nosso Estado. Sentem-
se eles marginalizados pela falta de condição financeira 
para adquirir os uniformes, cuja venda tem se tornado fonte 
de extorsivo lucro, pois, não havendo concorrência nem livre 
iniciativa na confecção dos uniformes, obriga-se os usuários 
e os pais de família a se submeterem ao ganancioso comércio. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

Declara de 
Famílias de 
Coqueiral. 

PROJETO DE LEI NQ 20/95 
utilidade pública a Associação Comunitária das 
Coqueiral - ASCOFACO, com sede no Município de 

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

Comunitária das Famílias de Coqueiral - ASCOFACO -, com sede 
no Município de Coqueiral. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de 1995. 
Dilzon Melo 
Justificação: A ASCOFACO, com sede e foro no Município de 

Coqueiral, é uma entidade civil de caráter comunitário, que 
objetiva coordenar obras e movimentos sociais e promover 
ações de âmbito social, econômico-social e educacional. 

A referida entidade não possui fins lucrativos. Sua 
diretoria e seus conselheiros não são remunerados pelos 
cargos que· ocupam nem usufruem de vantagens ou qualquer 
benefício. O resultado de suas atividades é empregado em 
assistência social e na formação do espírito comunitário. 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres 
pares, nesta Casa, para aprovação da proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para 

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

PROJETO DE LEI NQ 21/95 
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Estabelece a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança 
nos veículos automotores do transporte coletivo 
intermunicipal. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Ficam os usuários maiores de 7 (sete) anos e os 

motoristas de veículos automotores do transporte coletivo 
intermunicipal que operem sob regime de concessão obrigados 
a utilizar o cinto de segurança. 

Art. 2Q -A concessão ou renovação dos contratos para 
exploração do transporte coletivo intermunicipal ficará 
condicionada à adaptação do veículo ao disposto nesta lei. 
Art. 3Q- O descumprimento do disposto no art. 1Q desta lei 

sujeitará o usuário ou seu responsável, quando for o caso, 
a: 

I - advertência pelo motorista; 
II - desembarque durante o percurso, em local adequado, a 

critério da autoridade competente. 
Art. 4Q -O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará 

o proprietário do veiculo a: 
I - multa; 
II - rescisão do contrato de concessão. 
Art. 5Q -Os veículos mencionados nesta lei exibirão, em 

local visível, a determinação da obrigatoriedade da 
utilização do cinto de segurança e as penalidades aplicáveis 
ao infrator. 

Art. 6Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua 
publicação. 
Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: O crescimento populacional, a adoção de novas 

tecnologias. o desenvolvimento de todos os setores de 
atividades acabam por provocar, muitas vezes. alterações 
indesejáveis no meio ambiente e no modo de vida das pessoas. 
Surgem necessidades que exigem mudanças estruturais e 

comportamentais. Poderíamos citar alguns exemplos: a 
poluição causada pelas indústrias e pelo acúmulo de detritos 
tem provocado saudáveis reações das comunidades, que passam 
a se preocupar com a instalação de filtros nas fábricas ou 
com a coleta seletiva do lixo; tem mudado a mentalidade do 
consumidor, que aprende a fazer valer seus direitos. A 
violência urbana tem obrigado o individuo a aumentar a 
segurança de sua moradia. O homem moderno já não se 
surpreende com o avanço tecnológico das comunicações. Ao 
contrário, procura integrar-se aos novos sistemas e deles 
usufruir da forma mais adequada possível. 

Nesse mundo em rápida transformação, requer atenção 
permanente a administração dos problemas surgidos com o 
crescimento do número de veiculas e o conseqüente aumento do 
número de acidentes nas estradas e nas áreas urbanas. 
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No Brasil. revela-se especialmente importante a questão da 
segurança no trânsito, imprescindível para a proteção de 
nossa integridade física, uma vez que as condições 
brasileiras são próprias dos países menos desenvolvidos: a 
população ainda não tomou plena consciência da necessidade 
do respeito às regras de trânsito e é deplorável o estado de 
conservação das estradas. 

Embora convivamos com agravantes inexistentes nas nações 
mais adiantadas, nosso nível de conscientização ainda não 
atingiu o patamar desejável para que tomássemos as medidas 
de prevenção necessárias, como já se fez no exterior. 

Há muito tempo os países desenvolvidos têm-se preocupado 
com a utilização de um equipamento simples, mas muito 
eficiente: o cinto de segurança. Em nosso País, a medida 
inicial relativa a esse aspecto foi a instituição da 
obrigatoriedade do uso do cinto de segurança nas estradas 
por passageiros de automóveis. Mais recentemente, tem sido 
objeto de preocupação o uso do cinto nas áreas urbanas. 

Já regulamentado em outros países, o uso do cinto de 
segurança por passageiros e motoristas de ônibus tem-se 
mostrado eficaz na redução do nQmero e da gravidade das 
lesões causadas por acidentes. E essencial que passemos a 
atuar preventivamente, por nos defrontarmos, como 
mencionamos, com sérios agravantes, que vão desde o estado 
de conservação das vias públicas até as precárias condições 
de assistência aos doentes. entre os quais, os acidentados. 

Urge, portanto, adotarmos medidas de segurança que 
acompanhem o desenvolvimento mostrado em outros setores. de 
forma a nos colocarmos um pouco mais próximos da 
modernidade. 

O que estamos propondo, na verdade, nada mais é que um 
passo para melhor adequação do transporte coletivo às atuais 
condições de vida; é o atendimento a uma demanda presente há 
muito em nosso cotidiano e ainda sem uma resposta 
satisfatória. 

Acreditamos que as medidas a serem viabilizadas pela 
aprovação deste projeto terão, a um tempo, caráter educativo 
e preventivo, contribuindo para salvar vidas e para evitar o 
surgimento de lesões permanentes, de elevado custo pessoal e 
social. 
-Publicado, vai o 

Administração Pública 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

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

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

REQUERIMENTOS 
NQ 16/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando sej~ 

formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas a 
liberação de verba para ajuda ao Florestino Social Clube, no 
Município de Timóteo. (- A Comissão de Educação.) 

NQ 17/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da COPASA com vistas a que se 
coloque em funcionamento o poço artesiano recentemente 
perfurado por essa empresa, localizado no Bairro N. Sra. das 
Graças, no Município de Timóteo. 
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NQ 18/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor do DER-MG com vistas à instalação 
de redutores de velocidade na BR-381, no Distrito de 
Cachoeira do Vale, no Município de Timóteo. (- Distribuídos 
à Comissão de Administração Pública.) 

NQ 19/95, do Deputado Paulo Schettino. solicitando sej~ 
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas a 
construção de um estádio de futebol no Município de Timóteo. 
(- À Comissão de Educação.) 

NQ 20/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas a 
instalação de um posto de serviço na sede da Prefeitura do 
Município de Timóteo. 

NQ 21/95, do Deputado Durval Ângelo, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao 
Superintendente-Geral da FHEMIG com vistas à doação de 
terreno do Estado localizado em Citrolândia, no Município de 
Betim. (-Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

NQ 22/95, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja 
enviado ofício à Secretária da Educação com vistas à 
construção de prédio para escola de 1Q e 2Q graus em Lago? 
de Santo AntOnio, no Município de Pedro Leopoldo. (- A 
Comissão de Educação.) 

NQ 23/95, do Deputado Marcelo 
enviado ofício ao Presidente 
construção de rede de água no 
Município de Itapecerica. (- À 
Pública.) 

Gonçalves. solicitando seja 
da COPASA com vistas à 

Distrito de Marilândia, no 
Comissão de Administração 

NQ 24/95, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Sr. Marco AntOnio de Freitas Rocha pelo trabalho realizado à 
frente da Rádio Líder e por ter recebido o prêmio de 
Radialista do Ano de 1994. (-À Comissão de Educação.) 

NQ 25/95, do Deputado Raul Lima Neto, solicitando seja 
enviada moção de repúdio ao Executivo Municipal de Belo 
Horizonte em protesto a ato considerado por ele contra a 
moral familiar utilizando-se monumento histórico da Capital 
mineira. (-À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 26/95, do Deputado Marcelo Gonçalves. solicitando seja 
enviado ofício ao Secretário de Transportes e Obras Públicas 
com vistas à pavimentação do acesso da cidade de São Gonçalo 
do Pará à BR-262. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior. em que pede se 
solicitem à Câmara dos Deputados a inclusão urgente em ordem 
do dia e a aprovação do projeto de lei da Senadora Júnia 
Marise que inclui o vale do Jequitinhonha na área da SUDENE. 

Do Deputado João Batista de Oliveira. em que pede se 
convoque o Secretário de Transportes e Obras Públicas para 
que esclareça sobre o andamento das obras de duplicação da 
BR-381 (Rodovia Fernão Dias). 

Do Deputado Jorge Hannas, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 1.267/93. 

Do Deputado Marcos Helênio, solicitando o desarquivamento 
do Projeto de Lei nQ 1.396/93. 
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Do Deputado Mauri Torres, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 1.912/94. 

Do Deputado Mauri Torres, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 1.490/93. (- A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso I do art. 185 do 
Regimento Interno. ) 

Do Deputado Romeu Queiroz, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 2.270/94. 

Do Deputado Ronaldo Vasconcellos. solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei nQ 2.232/94. 

Do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei nQ 1.521/93. 

Do Deputado Sebastião Helvécio (2), solicitando o 
desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 2.002 e 2. 139/94. (-
A Presidência defere os requerimentos, de conformidade com o 
inciso I do art. 185 do Regimento Interno.) 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do 

PSDB e dos Deputados Francisco Ramalho, Mauri Torres, 
Marcelo Gonçalves e Geraldo Rezende. 

o Sr. Presidente -
de Oliveira. 

Oradores Inscritos 
Com a palavra, o Deputado João Batista 

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Deputadas, gostaria de trazer a esta tribuna um 
assunto já apresentado a esta Casa, ontem, pelo Deputado 
Alencar da Silveira Júnior, sobre o Regimento Interno. no 
que diz respeito ao Pequeno Expediente. Como já havíamos 
desenvolvido um trabalho por escrito. até mesmo para 
apresentar à Mesa, sobre modificações do Regimento Interno. 
gostaríamos de tecer alguns comentários e encaminhar à Mesa 
a proposta de mudança no que diz respeito ao Pequeno 
Expediente. 
Entendemos. de acordo com a argumentação apresentada ontem 

pelo Deputado Alencar da Silveira Júnior, sobre o tempo de 
duração da fala no Pequeno Expediente e sobre o momento da 
inscrição, que esta deve ser feita no decorrer da reunião, 
até porque o que não for dito perde a eficácia, inclusive a 
eficácia da fala. Acho que todos nós ficamos prejudicados 
com isso. Estamos apresentando à Mesa essa proposta de 
resolução, porque acho questionável que somente a Mesa possa 
modificar o Regimento. Entendo que todo Deputado deveria ter 
direito de propor mudanças no Regimento. Na minha opinião, 
tal privilégio não é bom nem para a própria Mesa, quanto 
mais para o conjunto da Casa. 
Outra proposta de resolução que estamos apresentando é 

sobre a criação da comissão de transporte. Não entendemos 
por que a Assembléia Legislativa ainda não pcssui uma 
comissão de transporte. Nosso Estado é o que possui o maior 
número de rodovias, com centenas ou mesmo milhares de 1 inhas 
de ônibus, sistema ferroviário e hidroviário, mas ainda não 
dispõe de uma comissão de transporte. Assim, estamos 
apresentando à Mesa uma proposta de mudança do art. 102, com 
o objetivo de criar a Comissão de Transporte. 
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Por último, gostaríamos de falar de dois projetos que Ja 
estão tramitando na Casa. Um deles dispõe sobre os critérios 
para implantação de centros profissionalizantes, previstos 
no art. 224 da Constituição do Estado, que trata das 
oficinas profissionalizantes para pessoas portadoras de 
deficiência. Nós, que vimos lutando há muitos anos, 
encontramos nesta Casa, por ocas1ao da elaboração da 
Constituição Estadual, uma acolhida muito grande por parte 
dos Deputados. No nosso movimento, vimos contempladas várias 
propostas de cidadania, entre elas a da preparação para o 
trabalho, ou seja, o exercício da cidadania pelo trabalho. E 
foram criados, na Constituição do Estado, no art. 224, os 
centros profissionalizantes, até hoje não implantados. 
Assim, estamos apresentando um projeto que define critérios 
para a implantação desses centros, para que as pessoas com 
dificuldades no mercado formal de trabalho possam receber um 
preparo profissional por parte do Estado. Esse projeto já 
está tramitando, e gostaria de, oportunamente, conversar, 
principalmente, com as Lideranças de bancadas, a fim de 
obter o apoio das bancadas no sentido de uma tramitação 
rápida. Estamos propondo a implantação das oficinas a partir 
das Delegacias Regionais de Ensino. Todo o Estado de Minas 
Gerais será contemplado com essas oficinas. Existem milhares 
de portadores de deficiência em Minas Gerais, em condições 
de trabalho, mas não recebem nenhum apoio do Estado. Sequer 
são considerados trabalhadores. 
O outro projeto, que também considero como de cidadania, 

dispõe sobre a reserva de vagas nos empregos públicos. Isso 
está garantido na Constituição, mas até hoje não foi 
regulamentado. Existe, nas Constituições Federal e Estadual, 
bem como nas leis orgânicas de vários municípios, a previsão 
de reservas de vagas, para que os portadores de deficiências 
possam ter acesso ao trabalho, através de concurso público. 

Há três anos, em Minas Gerais, mesmo sem a regulamentação 
da lei, conseguimos fazer uma negociação, com a participação 
e ajuda fundamental do Secretário Bonifácio Andrada, que 
realizou o primeiro concurso, no Estado de Minas Gerais, com 
reserva de vagas para os trabalhadores portadores de 
deficiências. Hoje, quase 100 pessoas trabalham no Estado, 
na área da saúde, graças ao concurso com reserva de vagas. 
Foi uma decisão pioneira e pessoal do Secretário Bonifácio, 
que, mesmo sem haver lei que a regulamentasse, fez valer a 
Constituição do Estado e reservou essas vagas. Conseguimos 
isso e é isso que propomos: alterar o processo para que as 
pessoas que vivem, hoje, precisando de favores do Estado 
possam se transformar em contribuintes e, portanto, em 
cidadãos plenos de direitos. Gostaria de registrar, também, 
que, depois desse concurso convocado pelo Secretário, Minas 
Gerais nunca mais reservou vagas. Recentemente, na 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o Prefeito Patrus 
Ananias sancionou lei nesse sentido e a Prefeitura de Belo 
Horizonte já reservou vagas em concurso, democraticamente, 
para que as pessoas possam ter acesso ao trabalho. Também as 
Prefeituras de Contagem e de Betim já adotaram essa prática. 
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Por isso, o Estado de Minas Gerais precisa apresentar uma 
legislação para sair das palavras e partir para o gesto de 
cidadania que vai valer mais do que mil palavras. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio 
Mourão. 
o Deputado Bonifácio Mourão Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, a imprensa mineira, particularmente a de Belo 
Horizonte, vem noticiando, nos últimos dias, com destaque, a 
situação da violência em Belo Horizonte e em Minas Gerais de 
modo geral. Particularmente em Belo Horizonte, nos últimos 
52 dias, nada menos do que 14 mulheres foram assassinadas. 
Há uma inquietação geral nos lares belo-horizontinos e 
mineiros. As causas, passaríamos um tempo muito longo 
procurando enumerá-las, mas, existem causas mediatas e 
imediatas nessa onda de crimes cometidos aqui, na Capital. 
Causas imediatas seriam, por exemplo, a inoperância da 
aparelhagem policial do Estado de Minas Gerais: não me 
refiro apenas à falta de preparo suficiente dos homens 
ligados à área, como também, à falta até mesmo de veículos 
para locomoção dos policiais. Além dessa inoperância, outras 
causas imediatas existem. Entre elas, o crescimento 
desordenado de Belo Horizonte. o inchaço da Capital mineira. 
Isso é proveniente de quê? Da evasão desordenada do 
interior. Causa imediata também, que poderia até ser 
considerada mediata, é a deficiência do sistema 
penitenciário mineiro. A cadeia, Srs. Deputados. não foi 
feita para vingar de ninguém; foi feita para que o cidadão 
que comete um erro ou um crime tenha oportunidade, através 
da reflexão, isolado, de se recuperar e voltar para o 
convívio da sociedade da qual foi afastado por imperativo da 
1 e i. 

Na voz do grande penalista Roberto Lira, a maior escola de 
criminosos de Minas Gerais é a cadeia. Não há criminoso 
profissional a não ser depois que passa por uma cadeia. 
lugar que deveria ser o instrumento de recuperação de 
criminosos, mas que está sendo, lamentavelmente. uma escola 
de criminosos. Por causa disso estamos vendo os jornais 
estamparem crimes terríveis. como esse ritual satânico que 
liqüidou essas duas senhoras. na Rua Traíras, no Carlos 
Prates. Se não nos unirmos ao grito da imprensa poderemos 
ver voltarem aqueles seqüestros dos quais até recentemente 
t1nhamos notícias aqui, em Minas Gerais. 
E preciso Sr. Presidente, Srs. Deputados, que este Poder 

faça coro ao protesto que a imprensa vem fazendo contra a 
violência que impera em Belo Horizonte e também no interior. 
Crimes, seqüestros, homicídios, estupros. corrupção: tudo 
isso merece a condenação e a participação intensa deste 
Poder, para que se faça alguma coisa de objetivo. Alguma 
coisa como? Por exemplo, que este Poder trabalhe junto ao 
Congresso Nacional, principalmente agora que se fala tanto 
em reforma da Constituição, para que se altere o Código 
Penal Brasileiro. O nosso Código Penal é de 1940 e o Código 
de Processo Penal é de 1942. O Direito não pode permanecer 
estático diante da evolução da humanidade. A cidade de Belo 
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Horizonte cresceu muito e. por isso, inúmeros cr1m1nosos que 
deveriam estar na cadeia estão nas ruas e aqueles que estão 
nas cadeias deveriam estar em cadeias-escolas, para que 
pudessem ser recuperados. Precisamos batalhar junto ao 
Congresso Nacional para que se alterem o Código Penal e o 
sistema de prisão brasileiro para eliminar essa facilidade 
com que se 1 ibera o preso. Às vezes, o policial, a quem 
tanto culpamos, não tem culpa nenhuma, porque o sistema 
brasileiro é que está falido. Isso depende do legislador e, 
dependendo do legislador, não podemos nos omitir, 
principalmente nesta hora em que a sociedade de Minas Gerais 
clama pela ação dos parlamentares mineiros, que têm o dever 
de agir. Como agentes políticos, temos que participar e 
resolver esse problema, que não é só da polícia. Talvez 
devêssemos fazer um seminário para debatermos essa situação, 
e o fórum adequado para um seminário é exatamente o Poder 
Legislativo. Vamos nos sensibilizar para essa situação e 
dizer basta para essa onda de violência que assola Belo 
Horizonte e toda Minas Gerais. Muito obrigado. 

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

Deputadas, Srs. Deputados, assessoria, imprensa, pessoas que 
nos brindam com suas presenças em nossas galerias. Desejamos 
apresentar, para apreciação dos nossos colegas, nesse início 
da 13a Legislatura, um projeto de lei para reflexão desta 
Casa. Com esse projeto, por uma questão de justiça, no 
exercício da cidadania e. principalmente, desejando dar 
maior segurança às pessoas que utilizam os ônibus que 
trafegam no interior de Minas Gerais, pretendemos. através 
de uma lei estadual, tornar obrigatório o uso do cinto de 
segurança para motoristas e passageiros com mais de sete 
anos que vierem a utilizar nossas 1 inhas intermunicipais. 
Quero pedir a todos os Deputados para que nos ajudem a 

levar adiante essa idéia, apresentando sugestões e emendas 
ao nosso projeto de lei, que tentará dar um tratamento 
estadual à questão da obrigatoriedade do uso do cinto de 
segurança também nos ônibus intermunicipais. A nossa 
estranheza é que há a obrigatoriedade para os veículos 
automotores de passeio, mas não há para os ônibus. Essa 
obrigatoriedade deveria ser estendida aos motoristas e aos 
40 ou mais passageiros que utilizam os coletivos 
intermunicipais. 
Por isso, Sr. Presidente, apresentamos a v. Exa. esse 

projeto de lei, tentando trazer para esta Casa, para as 
comissões - que deverão ser definidas hoje e para o 
Plenário a discussão de um assunto tão importante como a 
questão da segurança dos que viajam em ônibus pelo interior 
do nosso Estado. 

A cidade de São Paulo avançou nesse aspecto. A cidade de 
Belo Horizonte já discute a questão. A legislação federal 
obriga os passageiros dos carros a utilizar o cinto de 
segurança, mas nós queremos avançar. Queremos uma lei 
estadual para tratar desta questão, que na nossa avaliação é 
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importante. Acredito que assim agindo daremos mais 
tranqüilidade e segurança a passageiros e motoristas que 
viajam pelo interior de Minas Gerais. 
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. tomamos 

cuidado para apresentar um projeto de lei que tivesse o 
caráter da constitucionalidade, da legal idade e da 
juridicidade. Legislamos em termos de território mineiro. O 
nosso projeto não será válido para ônibus interestaduais, 
quando estes ultrapassarem as fronteiras de nosso Estado. 
Gostaria de dizer que é de autoria deste Deputado uma lei 

que proíbe fumar no interior dos ônibus que trafegam no 
território mineiro. Depois, o ex-Deputado José Maria Pinto 
apresentou um projeto de lei que foi também transformado em 
lei e que estende a proibição citada no nosso projeto aos 
ônibus interestaduais, enquanto estiverem trafegando em 
nosso Estado. 
Quanto a este projeto que apresentamos nesta legislatura, 

estamos preocupados apenas com os ônibus que trafegam entre 
duas cidades de nosso Estado, para ter certeza da 
constitucionalidade da nossa idéia. Tenho convicção de que 
todos os Deputados ajudarão na tramitação e na aprovação 
deste projeto de lei que agora entrego à Casa. Vou ler 
apenas o último parágrafo de nossa justificação. (-Lê:) 

"Acreditamos que as medidas a serem viabilizadas pela 
aprovação deste projeto terão, a um tempo, caráter educativo 
e preventivo, contribuindo para salvar vidas e para evitar o 
surgimento de lesões permanentes, de elevado custo pessoal e 
social •. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Ivair 
Nogueira. 
O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, público presente nas galerias, 
representantes da imprensa, senhoras e senhores. O País 
vive, hoje, um problema crucial, que é a falta de habitação. 
Ontem, durante o pronunciamento do Deputado Durval Ângelo, 
tive oportunidade de constatar que a Prefeita de Betim havia 
doado 1.500 lotes urbanizados em nossa cidade. Como ex-
Prefeito e como Deputado majoritário naquela cidade, 
agradeço, em primeiro lugar, o posicionamento do colega 
Deputado Durval Ângelo em também trabalhar em prol da nossa 
Betim, não somente com relação a esses lotes, como também 
intervindo junto ao problema de Santa Isabel, da FHEMIG e da 
doação de terras. É isso aí, Deputado. Acho que, nesta Casa, 
estamos buscando soluções para os problemas de Minas Gerais 
e, podendo contar com a ajuda de um colega no município onde 
sou majoritário, será muito importante. Esperamos poder 
contar sempre com o auxílio de v. Exa., desejando poder 
retribuir com relação a Contagem, se Deus quiser. 
Deputado, eu não poderia deixar de manifestar essa minha 

preocupação, porque, como Deputado e como ex-Prefeito, 
freqüentemente somos indagado sobre essa questão. Participo 
diretamente do movimento dos sem-casa de Betim, que já 
realizou várias reuniões. Sei que a busca de soluções para 
esse problema é muito difícil. Eu, pelo menos, nas reuniões 
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às quais estive presente, não constatei que tais doações 
tenham, de fato, ocorrido. Tomara que eu esteja enganado e 
que a Prefeita realmente tenha promovido a doação desses 
lotes. Mas, se assim ocorreu, não foi de forma clara, de 
modo que toda a sociedade pudesse ter tomado conhecimento. É 
exatamente isso que peço a V. Exa.: que nos forneça, se 
possível, uma relação de todos os beneficiados e do bairro 
para onde irão os contemplados. 
Quando saí da administração municipal de Betim, doei mil 

lotes na Fazenda Capelinha, provenientes de uma área que a 
Prefeitura Municipal de Betim comprou, pagou, fez o 
loteamento. conseguindo implantar ali mil unidades 
habitacionais. Aliás, fizemos essas doações com a presença 
do Promotor Público e de representantes de entidades de 
classe. Procuramos, de certa forma, contemplar pessoas que 
realmente necessitavam. Aconteceu, algumas vezes, pelas 
falhas existentes e por não termos todos os elementos 
necessários. de pessoas contempladas terem, posteriormente, 
ficado sem os seus lotes. Mas, quando da doação, fizemos 
questão de mencionar que aqueles que, futuramente, não 
viessem a necessitar realmente dos lotes os perderiam. 

Portanto, Deputado, sei que a Prefeita de Betim tem um 
projeto. segundo o qual está adquirindo ou já adquiriu da 
COHAB, recentemente, uma área de terreno no local denominado 
Bandeirinhas. onde, na verdade, ela pretende implantar o 
loteamento e, ao lado deste, implantar a expansão do parque 
industrial de Betim, medida que aplaudimos, porque são duas 
coisas importantes: a expansão industrial e o benefício 
àquelas pessoas que não têm sua casa própria. 

Na época em que ocupei a Prefeitura Municipal de Betim, 
tive problemas seriíssimos com algumas pessoas que. hoje, 
estão ligadas à administração municipal. ocupando a Vice-
Prefeitura de Betim, porque, naquela época, a forma de 
atender os sem-casas era encaminhar o pessoal para a porta 
da Prefeitura e insuflá-los. Para que não fizessem uma 
ocupação desordenada - pois penso que este não é o caminho -
, tínhamos que buscar soluções junto ao governo municipal, 
com a parceria dos Governos Estadual e Federal. Não podemos, 
de maneira alguma, contribuir para que o problema 
habitacional seja resolvido de forma irregular. Temos que 
fazer loteamentos regulares, aprová-los junto ao PLAMBEL e 
doar às pessoas que realmente necessitam. 

Quanto ao problema da FHEMIG, quero dizer a v. Exa. que 
enviei requerimento não só ao Presidente da COHAB, como 
também ao Governador Eduardo Azeredo, pedindo solução que 
atenda o povo sofrido de Santa Isabel. onde obtive 92% dos 
votos válidos da região. e sei como sofre aquele pessoal. 
Faço aqui uma denúncia quanto ao Diretor da FHEMIG de Santa 
Isabel na administração passada. que promoveu e contribuiu 
para que houvesse invasões desordenadas, que foram objeto de 
denúncias em um semanário municipal, um veiculo de 
comunicação de Betim. 
Portanto, Deputado, esse convênio que existe e deu à 

Prefeitura de Betim o privilégio de iniciar o levantamento 
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foi oriundo de negociações iniciadas no ano de 1992. 
Esperamos que exista bom senso da parte do Governador 
Eduardo Azeredo para que designe para a FHEMIG de Santa 
Isabel uma pessoa competente, que esteja desprendida dessa 
articulação política e que não venha só perseguir, mas 
também evitar que ocorra a proliferação desordenada dessas 
invasões. 
Finalizando minhas palavras, quero dizer que participamos. 

em prol da FIAT Automóveis, dessa luta das montadoras em 
conseqüência de medida tomada pelo Governo Federal e que 
trouxe perdas sensíveis para Minas Gerais. O momento é de 
reflexão. Minas Gerais perdeu e não podemos ficar calados. 
Sempre disseram que Minas trabalha em silêncio, mas chegou o 
momento de Minas dar sua voz, de gritar pelos seus direitos. 
Com essa reforma constitucional, não podemos, mais uma vez. 
sofrer derrotas. Por isso, sugiro à Mesa um contato mais 
permanente com a bancada federal para que estejamos mais 
próximos dela e saibamos, mais de perto, o que está 
ocorrendo. Sei que já existe uma comissão, mas a presença de 
Lideranças desta Casa junto à bancada federal seria muito 
oportuna e abriria um diálogo muito aberto e saudável. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Simão Pedro 
Toledo. 

O Deputado Simão Pedro Toledo Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, público das galerias, imprensa, inicialmente eu 
gostaria de saudar todos os novos Deputados desta 
legislatura. Quero dizer-lhes da nossa alegria em tê-los 
conosco, depois de terem enfrentado, como todos nós, um dos 
pleitos mais difíceis dos últimos anos. Souberam se impor à 
consideração de seus eleitores e de suas comunidades e aqui 
chegaram, portanto, devidamente ungidos pelas urnas, 
habilitados a executar trabalho importante em benefício das 
comunidades que representam. Formulo os mais sinceros votos 
para que possam desempenhar, com muita seriedade, honradez e 
competência, este mandato outorgado pelo povo, honrando as 
venerandas tradições do glorioso Estado de Minas Gerais. 

Meus senhores, em outra oportunidade, estivemos nesta 
tribuna prestando homenagem às Refinações de Milho Brasil, 
pertencente ao grupo CPC Internacional, mais conhecida dos 
brasileiros como a produtora da maionese Hellmann's, do óleo 
Mazola, dos caldos Knnor, entre outros produtos. Sua 
principal unidade localiza-se no Sul de Minas, na cidade de 
Pouso Alegre. Mas a razão deste pronunciamento é também 
motivo de orgulho para todo o Brasil. 

Naquela ocasião, as Refinações de Milho Brasil comemoravam 
um recorde mundial. destacando-se a unidade mineira entre 
todas as outras 57 indústrias do grupo, localizadas em todo 
o mundo: a empresa alcançou a marca de 3 milhões de 
homens/hora de trabalho sem acidentes que resultassem em 
afastamento de operar1o. Este recorde em segurança no 
trabalho projetou não apenas a diretoria na unidade 
brasileira mas também foi considerado evidência 
incontestável da alta capacidade de treinamento do operário 
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nacional que. comparado aos seus pares de todo o mundo, 
obteve o melhor rendimento. 

Novamente nesta tribuna. homenageamos a mesma indústria, em 
primeiro lugar, pela comemoração, no próximo dia 23, de seu 
20Q aniversário de instalação em Pouso Alegre. Além dessa 
data auspiciosa, devemos registrar um novo e impressionante 
recorde, ainda mais expressivo que o anteriormente 
mencionado: a marca de 4 milhões de homens/hora trabalhadas 
sem acidentes com afastamento. a ampliação em 1 milhão de 
horas sem acidentes não representa apenas um marco sem 
precedentes, entre as 57 unidades do grupo CPC mas significa 
a superação de todas as marcas obtidas nesse item de 
segurança do trabalho, em todo o mundo, considerando todas 
as indústrias do planeta dedicadas ao mesmo ramo de 
atividades. Este fato, em si, dispensa quaisquer adjetivos. 
Resta-nos parabenizar a unidade industrial mineira e seu 
valoroso corpo de trabalhadores. 

No entanto, seria empobrecer uma realização de tal 
envergadura se mencionássemos, apenas, números e 
estatísticas. Evidentemente, um conjunto de fatores 
contribuiu para este feito, conjunto este encabeçado pelos 
principais responsáveis pela vitória: trabalhadores e 
empresários. É dentro dessa perspectiva que gostaria de 
concluir esta pequena homenagem. 

Não se chega a tantos milhões de horas de trabalho sem 
acidentes se uma série de medidas não forem perpetradas. 
Medidas de ordem administrativa, fundadas muitas vezes em 
imperativos legais, são imprescindíveis. Mas muitas vezes 
esquecemos que o desenvolvimento e a implementação destas 
mesmas medidas devem-se a uma luta política de anos a fio em 
busca das conquistas que possibilitaram aos trabalhadores 
condições de trabalho e de sobrevivência cujo resultado 
podemos agora apreciar. Neste particular, o trabalhismo 
sempre se bateu pelo que hoje é considerado o melhor 
caminho: a convivência pacífica entre os interesses do 
capital e do trabalho, buscando o desenvolvimento comum, 
tentando a institucionalização dos direitos trabalhistas e 
evitando a ruptura da ordem social. 

Nossa mensagem é muito simples. Tanto a derrocada dos 
regimes totalitários de orientação socialista quanto a 
superação das teses do capitalismo selvagem indicam como 
solução o caminho do meio. Devemos dizer não à exploração do 
trabalho, negando com a mesma veemência as teses que 
propugnam o fim da livre iniciativa. A cooperação entre 
trabalhadores e empresários é sinal de amadurecimento. Os 
novos tempos exigem a transparência e a participação dos 
trabalhadores na condução dos negócios. assim como estes 
devem lograr maior responsabilidade e dedicação, de modo que 
ambas as partes possam assumir os ônus e os bônus da 
iniciativa privada. 
Neste momento, no alvorecer 

palavra de ordem são as 
estruturais, devem prevalecer 
e o respeito mútuo. Foi este 

de um novo governo, cuja 
tão necessárias reformas 

a boa vontade, a cordialidade 
o espírito que conduziu essa 
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mineiros. a obter os 
nos sirva de lição 

da nova reforma 

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

Srs. Deputados, demais componentes da Mesa, companheiros da 
galeria que nos visitam hoje, ocupo esta tribuna. para 
encaminhar ao Dr. Eduardo Azeredo um pedido para que o DER-
MG, através do Dr. Mauro Vasconcelos, tome medidas para 
tentar sanar o problema da greve dos rodoviários. que se 
expandiu também para a região metropolitana. A Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte é a responsável pelo transporte 
na Capital, mas, é o DER-MG o órgão que fiscaliza esse setor 
na região metropolitana. 
Hoje, a população sofre por causa dessa greve. Está na hora 

de o Governador Eduardo Azeredo solicitar ao Dr. Mauro que 
tente resolver este problema que aflige todos os moradores 
da nossa região. 
Quero congratular-me com o companheiro João Batista de 

Oliveira que nos alertou para a necessidade de reforma do 
nosso Regimento Interno e, também, lembrou como é importante 
esta Casa ter uma Comissão de Transportes. 
Estarei, brevemente, apresentando um projeto instituindo 

passe para aqueles estudantes que moram em Belo Horizonte, 
estudam em outras cidades e não têm condições de arcar com 
mais esse ônus decorrente de despesas com transporte. Minha 
assessoria já está acabando de acertar esse projeto para ser 
apresentado a esta Casa. 
Quando aqui cheguei, disse que estava aprendendo e hoje 

aprendi muito com o Deputado Bonifácio Mourão, que conhece o 
problema de Belo Horizonte. O Deputado Ivair Nogueira 
abordou o problema dos sem-casa de Betim. Acho que não 
deveríamos dar essas casas, mas deveríamos, sim, ter 
condições de subsidiar essas moradias. Poderíamos cobrar 10% 
ou 20% do salário-mínimo. 

Há oito anos, o Ministro Aníbal Teixeira deu 52 mil casas 
em Belo Horizonte, nos Bairros Vilarinho e Taquaril e em 
outros locais. Acho que o Governo não tem que dar nada para 
ninguém. Muitas coisas poderiam ser feitas com o dinheiro 
dessas casas e, certamente, teríamos hoje mais 8 mil casas 
construídas com a renda dessas que foram doadas. Como eu 
dizia na Câmara Municipal, digo também agora: não temos de 
dar nada; temos de dar condições para as pessoas comprarem. 

Mas, quando foi abordado aqui o problema da Prefeitura de 
Betim, pensei que o nobre Deputado Ivair Nogueira fosse 
falar sobre os acontecimentos que a imprensa divulgou. Um 
deles, certamente, foi o que a militância do PT fez dentro 
da Prefeitura, no gabinete da Prefeita. Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 1ª Fase 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Não havendo 

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

Palavras do Sr. Presidente 
Esta Presidência informa ao Plenário que, em reun1ao da 

Mesa realizada ontem, foi decidido que todos os Deputados 
poderão apresentar sugestões de modificações no Regimento 
Interno e que os Deputados Sebastião Navarro Vieira e Maria 
José Haueisen foram designados para receber as propostas. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - Tendo em vista a necessidade de se 

proceder à composição das comissões permanentes da Casa, 
visando à agilização dos trabalhos legislativos, esta 
Presidência vai suspender a reunião por 15 minutos para que 
as Lideranças ultimem as indicações dos Deputados que farão 
parte das referidas comissões. Estão suspensos os nossos 
trabalhos. 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, estamos dando 

1n1c10 aos nossos trabalhos, com uma presença significativa 
de Deputados e uma nova Mesa. que vem desenvolvendo um 
trabalho no sentido de evitarmos algumas expressões que não 
devem ser usadas nesta legislatura. Gostaria, por isso, que 
fossem retiradas dos anais desta Casa algumas expressões 
utilizadas, de forma infeliz, pelo nosso companheiro, 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, para que o debate fosse 
realizado no campo das idéias, da política. e nunca. de 
forma pessoal. Solicito. portanto, Sr. Presidente, que tais 
expressões sejam suprimidas. 

O Sr. Presidente- Em vista da solicitação formulada pelo 
Deputado Gilmar Machado, com referência a expressões anti-
regimentais usadas em discurso pronunciado pelo Deputado 
Alencar da Silveira Júnior, nesta reunião, esta Presidência, 
no uso da atribuição que lhe vem do art. 84, inciso VII, do 
Regimento Interno, determina que sejam expungidas, do texto 
a ser publicado, as expressões impróprias com que o Deputado 
Alencar da Silveira Júnior se referiu ao PT. 

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

com as indicações das Lideranças e nos termos do art. 98. 
c/c o art. 107, do Regimento Interno. as comissões 
permanentes da Casa . 

- A relação das comissões permanentes da Casa, com seus 
membros efetivos e respectivos suplentes. foi publicada na 
edição anterior. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar, de acordo 
com as indicações das Lideranças e nos termos do art. 98, 
c/c o art. 112, inciso I. alínea "b", do Regimento Interno . 
comissões especiais para emitir pareceres sobre os vetos à 
Proposição de Lei Complementar nQ 38 e às Proposições de Lei 
nQs 12. 524. 12. 51 1 . 12. 582. 12. 580. 12.538. 12.551 . 12. 539. 
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12.546, 12.555, 12.549, 12.552, 12.617, 12.614, 12.625, 
12.629, 12.628. 12.464 e 12.465. 
-A relação jos membros efetivos e suplentes das comissões 

especiais aci~a referidas foi publicada na edição anterior. 
Leitura de Comunicações Apresentadas 

-A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 
comunicações apresentadas nesta reunião pela Bancada do PSDB 
- indicação do Deputado Francisco Ramalho como seu Líder; e 
pelos Deputados Francisco Ramalho, Líder do PSDB , 
indicação do Deputado Arnaldo Canarinho como Vice-Líder do 
PSDB; Mauri Torres, Líder do PMDB - indicação do Deputado 
Jorge Eduardo como Vice-Líder do PMDB (Ciente. Publique-se. 
Cópia às Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões.); Marcelo Gonçalves- falecimento do Sr. José 
Machado Araújo, em Pedro Leopoldo; e Geraldo Rezende 
falecimento do Sr. Luiz Alberto Borges Rezende, em 
Tupaciguara (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
- A seguir, são deferidos, de conformidade com o inciso I 

do art. 185 do Regimento Interno, requerimentos dos 
Deputados Sebastião Helvécio (2) desarquivamento dos 
Projetos de Lei nQs 2.139 e 2.002/94; e Mauri Torres 
desarquivamento do Projeto de Lei nQ 1.490/93. 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, na forma 

regimental, cada um por sua vez, requerimentos dos Deputados 
Romeu Queiroz e Marcos Helênio desarquivamento dos 
Projetos de Lei nQs 2.270/94 e 1.396/93, respectivamente. 
O Sr. Presidente Requerimento do Deputado Ronaldo 

Vasconcellos, em que solicita o desarquivamento do Projeto 
de Lei nQ 2.232/94, de sua autoria. Em votação, o 
requerimento. Para encaminhá-la, com a palavra, o Deputado 
Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, quero registrar 

o nosso apoio ao requerimento do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos e, aproveitando a oportunidade, quero fazer um 
registro sobre a intervenção de dois colegas durante o 
Pequeno Expediente. 
Inicialmente, quero registrar a palavra do Deputado Ivair 

Nogueira a respeito do assunto abordado ontem. Ele o fez de 
forma respeitosa e democrática, demonstrando grandeza na sua 
intervenção. Temos que respeitá-la, mesmo discordando dos 
dados por ele apresentados. 
O segundo registro que quero fazer é a respeito da 

intervenção do Deputado Alencar da Silveira Júnior, que usou 
determinadas expressões que, nos seis anos de atuação como 
Vereador à Câmara Municipal de Contagem, jamais vimos 
registradas. Acho que essas expressões seriam muito próprias 
em outros ambientes, mas não aqui, no Poder Legislativo. 
Como diz a Psicologia, as pessoas falam aquilo que carregam 
no seu inconsciente ou que carregam no seu coração, o que 
têm reprimido ou o que praticam. 
A propósito, gostaria de relatar um fato acontecido no 

final do ano passado, em Betim, numa festa de servidores 
municipais- não uma festa da militância petista. Nessa 
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festa houve alguns excessos, e não havia sido pedida 
filiação partidária dos servidores de carreira para estarem 
presentes a ela. A Prefeitura determinou a apuração do 
acontecido, com o afastamento de todos os poss1veis 
envolvidos. Entendemos ser correta esta postura que a 
Prefeita Municipal de Betim tomou. 
Gostaria de dizer mais: se a questão fosse fazer 

generalizações, em intervenções desrespeitosas e 
irresponsáveis, poderíamos dizer, em relação ao partido-
irmão, o PDT - com o qual estamos tendo grande proximidade 
no nível nacional, na questão da reforma constitucional, o 
que engrandece a democracia e até a causa dos trabalhadores 
e do próprio Brasil -, que o 4Q-Secretário do Senado, Sr. 
Ernandes Amorim está envolvido em tráfico de drogas e com 
mais de 20 processos, e dai generalizarmos a questão para 
todo o PDT. 
Entendemos que esta é uma atitude desrespeitosa: mencionar 

a prática de um Senador que ocupa cargo importante para 
atingir um partido co-irmão. Não pode ocorrer isso em 
hipótese nenhuma. 
Acho que nosso Líder encaminhou pedido de retirada daquelas 

palavras dos anais da Casa. Acho que a Mesa, para manter um 
bom termo no debate - pois temos que discordar no campo das 
idéias, de sermos exaustivos nessa discordância - deveria 
tomar outras providências e encaminhar essas questões à 
Corregedoria, pois o Deputado tem que ter, antes de tudo, 
postura e compostura em função dos eleitores que o elegem. 
Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em 

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

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, na forma 
regimental, cada um por sua vez, requerimentos dos Deputados 
Jorge Hannas, Sebastião Helvécio e Mauri Torres 
desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 1.267 e 1.521/93 e 
1.912/94, respectivamente. 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Batista de 

Oliveira. em que solicita seja enviado oficio ao Secretário 
de Obras Públicas, convocando-o a comparecer nesta 
Assembléia a fim de dar esclarecimentos sobre o andamento 
das obras de duplicação da BR-381 -Fernão Dias. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior, em que 
solicita seja encaminhado pedido à Câmara dos Deputados para 
inclusão urgente na pauta do projeto de lei da Senadora 
Júnia Marise que inclui o vale do Jequitinhonha na área da 
SUDENE. 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. 
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Questões de Ordem 
o Deputado Ajalmar Silva -Sr. Presidente, como v. Exa. 

pode notar, nâo há "quorum" para votaçâo, razâo pela qual 
peço o encerramento, de plano, da reuniâo. 
O Sr. Presidente - É regimental. 
O Deputado Durval Ângelo Sr. Presidente. solicito 

verificaçâo de "quorum". Acredito que temos um número 
suficiente de Deputados para a discussâo desses vetos, que 
Ja vem se desenrolando há várias reuniões. Vamos seguir o 
exemplo do Congresso Nacional e fazer a verificaçâo, com a 
chamada dos Deputados. 
o Sr. Presidente - A Presidência comunica ao Deputado que, 

no momento, nâo temos vetos em discussâo, e sim, em votaçâo. 
Para a votaçâo desses vetos, a chamada é nominal, e a 
Presidência verificou, de plano, que nâo há no Plenário 39 
Deputados. Na realidade, estâo presentes 24 Deputados. 

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

inexistência de número regimental para continuaçâo dos 
trabalhos, encerra a reuniâo e convoca os Deputados para a 
extraordinária de logo mais, às 20 horas, para as 
extraordinárias de amanhâ, dia 23, às 9 e às 20 horas, e 
para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na ediçâo anterior.). Levanta-se a 
reuniâo. 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 22 DE FEVEREIRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 
Wanderley Àvila 

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 
DIA): Questâo de ordem- Palavras do -Sr. Presidente 
Suspensâo e reabertura da reuniâo - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Àvila - Sebastiâo Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela - Ajalmar 
Silva- Alencar da Silveira Júnior -Almir Cardoso- Alvaro 
Antônio - Anivaldo Antônio Antônio Andrade Antônio 
Roberto - Antônio Zeitune - Arnaldo Canarinho Arnaldo 
Penna- Bilac Pinto -Bonifácio Mourâo- Carlos Murta 
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivo José- Jairo Ataíde -
Joâo Batista de Oliveira- Joâo Leite- Jorge Eduardo- José 
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonídio Bouças 
- Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis- Marcos Helênio- Maria Olívia- Mauri Tôrres-
Miguel Martíni - Olinto Godinho- Paulo Piau Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 



2 
5 

147 

Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo- Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE 
Ata 

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

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

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

Questão de Ordem 
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, as Lideranças 

estão tentando um entendimento com relação à votação do veto 
à Proposição de Lei nQ 12.455. Baseado nisso, gostaria de 
pedir a V. Exa. que suspendesse a reunião por 5 minutos. 
para esses entendimentos. 

Palavras do Sr. Presidente 
É regimental. Esta Presidência vai atender à solicitação do 

Líder Romeu Queiroz. Antes, porém, gostaria de pedir aos 
senhores Líderes dos partidos que encaminhem à Secretaria-
Geral da Mesa, até as 11 horas de hoje, os nomes indicados 
para aquelas comissões da preferência de cada partido, 
respeitado o aspecto regimental da proporcionalidade, para 
que esta Presidência possa cumprir o Regimento Interno e, na 
reunião ordinária de hoje à tarde, fazer a composição das 14 
comissões permanentes. Se alguns Líderes não indicarem 
nomes, a Presidência, regimentalmente, fará a indicação, a 
seu critério, para a composição das comissões. Portanto, 
solicito que todos os partidos encaminhem diretamente à 
Secretaria-Geral da Mesa, que tem a divisão por partidos, de 
acordo com o Regimento Interno e de acordo com a 
proporcionalidade, para que possamos compor, hoje à tarde, 
as comissões permanentes. Solicita, ainda, que na relação 
das preferências conste também o nome dos parlamentares 
efetivo e suplente que irão compor a comissão pretendida. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão suspensos os trabalhos por 5 

minutos. 
Reabertura da Reunião 

o Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente A Presidência, em atendimento a 
solicitação das Lideranças, formulada durante a suspensão 
dos trabalhos, para que lhes seja concedido um prazo maior 
para que se façam entendimentos quanto à apreciação dos 
vetos constantes na pauta, e tendo em vista que quanto à 
apreciação dos vetos constantes na pauta, e tendo em vista 



148 

que essa mesma matéria integra a ordem do dia das demais 
reun1oes de hoje, encerra a reunião e convoca os Deputados 
para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com_a ordem do 
dia já publicada, e para a extraordinária, tambem de hoje, 
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se 
a reunião. 

ATA DA 79a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez hÕras e trinta minutos do dia vinte e oito de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos. Ivo 
José e Marcelo Cecé, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Ivo José que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, 1 ida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Não havendo correspondência a ser lida, passa-se 
à fase de votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário da Assembléia. o Deputado Ivo José, 
relator do Projeto de Lei nQ 1.928/94, em 2Q turno. solicita 
prazo regimental para emitir seu parecer, o que é deferido 
pela Presidência. Continuando, o Deputado Ivo José, relator 
do Projeto de Lei nQ 1.952/94, em lQ turno. emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma 
do Substitutivo nQ 1 e com a Emenda nQ 1. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Na fase de 
discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia, o Deputado Ivo José, 
relator do Projeto de Lei nQ 1.714/93, opina pela aprovação 
do projeto na forma do vencido no 1Q turno. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência 
submete a discussão e votação o Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei nQ 1.557/94, que é aprovado por unanimidade. 
Prosseguindo, a Presidência procede à leitura da informação 
elaborada pela Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa 
sobre as questões debatidas nas reuniões dos dias 14 e 21 do 
corrente, destinadas a audiências públicas com entidades da 
sociedade civil e empresas para discutir a situação 
ambiental do Município de Ibirité. Os Deputados presentes 
decidem encaminhar cópia do relatório à Prefeitura Municipal 
de Ibirité; à FEAM; ao COPAM; à AMDA; à Mineral do Brasil 
Ltda. e à FETAEMG. Nada mais havendo a ser tratado. a 
Presidência suspende os trabalhos para que se lavre a ata. 
Reaberta a reunião, o Presidente solicita ao Deputado 
Marcelo Cecé que proceda à leitura da ata. que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o 
Deputado Ronaldo Vasconcellos agradece a presença dos 
parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão de Meio 
Ambiente na 12ª Legislatura. 
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994. 
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Marcelo Cecé - Ivo José. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 



PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ-2.116/94* 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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O Projeto de Lei nQ 2.116/94, de autoria do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, pretende declarar de utilidade pública 
a Associação dos Proprietários e Moradores da Vila Maria 
Regina - ASPROMOVIMAR -. com sede no Município de Juatuba. 

Aprovada a proposição no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, compete-nos deliberar 
conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno. 

Elaboramos a redação do vencido, conforme prescreve o art. 
196, ~ 1Q, do Regimento Interno, a qual segue anexa e é 
parte deste parecer. 

Fundamentação 
A referida Associação é uma entidade sem fins lucrativos, 

que tem por objetivo promover o desenvolvimento social e 
econômico da comunidade. Pelos serviços prestados, merece 
ser declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 2.116/94 no 2Q turno, na forma do vencido 
no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1994. 
Jorge Eduardo, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 2.116/94 

Declara de utilidade pública a Associação dos Proprietários 
e Moradores da Vila Maria Regina- ASPROMOVIMAR -. com sede 
no Município de Juatuba. 

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

dos Proprietários e Moradores da Vila Maria Regina -
ASPROMOVIMAR -, com sede no Município de Juatuba. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
* - Fica sem efeito o Parecer para o 2Q Turno do Projeto de 

Lei nQ 2.116/94, publicado na edição de 10/12/94, na pág, 
38, cols. 3 e 4. 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO 
DE LEI NQ 12.464 
Comissão Especial 

Relatório 
No uso da atribuição conferida pelo art. 90, inciso VIII, 

c/c o art. 70, inciso II, da Constituição do Estado, o 
Governador do Estado opôs veto total à Proposição de Lei nQ 
12.464, que institui o Dia Estadual do Guarda de Trânsito. 

Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, foi 
constituída esta Comissão Especial para emitir parecer sobre 
a matéria. 

Fundamentação 
Por meio da Mensagem nQ 548/94, que encaminhou a esta Casa, 

o Chefe do Poder Executivo opôs veto total à Proposição de 
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Lei nQ 12.464, que institui o Dia Estadual do Guarda de 
Trânsito. 
O argumento invocado pelo Governador é a não-existência da 

categoria policial denominada guarda de trânsito. 
À polícia compete, entre as funções de segurança pública a 

ela atribuídas nas Constituições Federal e Estadual, o 
policiamento de trânsito. Não existe. portanto, a classe 
específica de guarda de trânsito. Não se justifica, pois, a 
homenagem. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela manutenção do veto total 

oposto à Proposição de Lei nQ 12.464. 
Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 1995. 
Antônio Roberto, Presidente- Ajalmar Silva, relator 

Marco Régis. 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO 

DE LEI No 12.465 
Comissão-Especial 

Relatório 
Por meio da Mensagem nQ 549/94, o Governador do Estado 

comunicou a esta Casa a oposição de veto total à Proposição 
de Lei nQ 12.465. Recusando sanção, ele valeu-se da 
competência que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, 
II, ambos da Constituição do Estado. 
Após publicada, foi a matéria submetida a esta Comissão 

para, nos termos do art. 234 do Regimento Interno, receber 
parecer. 

Fundamentação 
A questão dos fundos de pensão de funcionários é uma das 

mais debatidas no atual cenário de discussões sobre o 
destino dos recursos públicos. 

Examinando-se a história recente do Estado brasileiro, 
verifica-se que a formação dos fundos de pensão se deu de 
forma pouco organizada, sem o necessário debate prévio sobre 
as fontes que financiariam os benefícios a serem concedidos. 

Esse fato acabou por transferir para o Tesouro Estadual 
grande parte da responsabilidade pelo financiamento dos 
benefícios. Isso representa uma distorção que não pode 
continuar, pois faz com que os beneficiários se tornem 
destinatários de quantidade de recursos públicos que, em 
termos "per capita", são bastante superiores aos destinados 
a outros grupos da população, às vezes mais carentes desses 
recursos. 
Assim sendo, há que se dimensionar de maneira mais precisa 

o valor dos benefícios concedidos, evitando criar para os 
fundos de pensão obrigações para as quais não haja fonte de 
recursos correspondente de caráter permanente. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total 

à Proposição de Lei nQ 12.465, ex-Projeto de Lei nQ 
1.757/93. 
Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 1995. 
Geraldo Rezende, Presidente- Ajalmar Silva, relator 

Ivair Nogueira. 



l 

"' -~ ... 
E 
§ 
c: 
Cl 

"' "' E 
CJ 
v; 
v; 
CJ 

"O 

"' CJ 

·.d: 
c:! 
Cl 
Cl 

o 
"' "' "' o. 
.É 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO 
DE LEI NQ 12.552 
Comissão Especial 

Relatório 
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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 nQ 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. 

Por meio da Mensagem nQ 18/95, encaminhou S. Exa. à 
apreciação desta Casa as razões do veto, incidente este 
sobre o art. 15eoart. 19, § 2Q, II. 

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 
Na mensagem aludida, o Governador do Estado apresenta 

razões de ordem constitucional e de interesse público para 
opor veto à Proposição de Lei nQ 12.552. 

Ao examinarmos mais acuradamente a matéria, verificamos 
que, de fato, existe incompatibilidade entre o art. 15 da 
proposição, o qual proíbe a construção de hospitais 
psiquiátricos e organizações similares públicos ou privados. 
e o art. 5Q, VIII, da Constituição da República, que garante 
o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em 
lei. Na verdade, impedir a construção de novos hospitais 
psiquiátricos, mesmo que eles atendam às diretrizes contidas 
na proposição de lei em apreço, está em desacordo com o que 
dispõe a Carta Magna. 

Por outro lado, como bem acentua o Sr. Governador, a 
proposição, em seu art. 19, § 2Q, II, ao determinar ao poder 
público que garanta um salário mínimo mensal ao portador de 
patologia mental que, comprovadamente, não possua meios de 
promover a própria subsistência, cria despesas sem indicação 
da fonte de recursos. Desse modo, ficaria o poder público 
impossibilitado de executar a medida preconizada . 
Portanto. embora seja claro para nós o mérito das idéias 

contidas nos dispositivos vetados, reconhecemos serem estes 
inadequados, na forma em que estão propostos. 

Pelo exposto, 
art. 15 e ao 
12.552. 

Conclusão 
opinamos pela manutenção do veto oposto ao 

art. 19, § 2Q, II, da Proposição de Lei nQ 

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 1995. 
Antônio Roberto. Presidente~ Ajalmar Silva, relator 

Jorge Hannas. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO 

DE LEI No 12.625 
Comissão-Especial 
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Relatório 
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição 
Estadual, opôs veto 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. 

Por meio da Mensagem nQ 23/95. o Chefe do Executivo 
encaminhou à apreciação desta Casa as razões do veto, 
incidente sobre o art. 3Q, II, v. VII. VIII, IX e XII, os 
arts. 11 e 12, o art. 20, IX, e o art. 28 e seu parágrafo 
único. 

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 
A proposição em exame dispõe sobre var1os aspectos da 

inspeção e da fiscalização sanitárias dos produtos de origem 
animal, entre os quais salientamos a determinação da 
responsabilidade das ações de inspeção e fiscalização, seus 
objetivos, diretrizes a serem adotadas com a finalidade de 
se obterem melhores resultados nos procedimentos, locais em 
que as ações serão desenvolvidas, e sanções aplicáveis 
quando as normas sanitárias forem descumpridas. 
Trata-se, portanto, de proposição abrangente, que propõe 

medidas de grande alcance. 
O veto a alguns dispositivos, ao que nos parece, visa a 

tornar o conteúdo da proposição mais harmônico, ao mesmo 
tempo que procura consolidar práticas já consagradas pelo 
exercício das atividades de inspeção e de fiscalização nos 
âmbitos estadual e federal. É o que se observa, de modo 
especial, no veto ao art. 3Q, II, que prescreve a criação de 
mecanismos para que a vigilância sanitária atue de forma 
harmônica e sistemática no processo de produção e 
comercialização de alimentos; aos incisos VII, VIII e XII do 
mesmo artigo, que se referem ao processo técnico de controle 
de qualidade do produto final. 
O art. 3Q, V, estabelece a exigência de responsabil~dade 

técnica para os produtos de origem animal. Ora, e do 
conhecimento de todos a importância da atividade artesanal 
na elaboração de tais produtos. para um grande número de 
famílias mineiras. A introdução desse requisito para a 
comercialização dos produtos mencionados acarretaria, sem 
dúvida, aumento dos custos de produção, o que poderia 
provocar um problema social cujas dimensões não se podem 
prever. 
Ainda examinando o art. 3Q, percebemos que seu inciso IX, 

de fato, ao dispor sobre a inspeção executada pelo 
município, o faz de forma menos abrangente que o art. 9Q, 
pois este prevê a realização de convênios não só entre o 
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - e os municípios. 
mas também entre esse Instituto e órgãos e entidades ligados 
à defesa do consumidor, à saúde e ao abastecimento, visando 
à integração do processo de produção e de comercialização de 
alimentos. 
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Uma análise mais detalhada de outros dispositivos vetados 
aponta uma real inadequação do seu conteúdo ao que a prática 
tem evidenciado com relação aos procedimentos de inspeção e 
fiscalização dos produtos de origem animal. 
O Conselho Consultivo do IMA, cuja composição é definida 

pela Lei nQ 10.594, de 7/1/92, já abriga os representantes 
dos diversos setores que o art. 11 da proposição nele 
pretende incluir. O art. 12, por sua vez, se aplicado. 
resultaria inócuo, dado que as diretrizes federais 
utilizadas pelo IMA . não são passíveis de regulamentação em 
âmbito estadual. Verificamos, ainda, que o Estado se utiliza 
da prática de centralizar a circulação de assuntos 
tributários na legislação tributária estadual, fato que 
torna pouco adequada a regulamentação, por meio de decreto 
específico, das diferentes taxas mencionadas na proposição. 

Uma questão deve ser levantada, agora com relação ao art. 
28 e seu parágrafo único, que prevê a inclusão de um membro 
ou representante da Assembléia Legislativa na composição de 
diversos órgãos colegiados do Estado. Pondera o Governador 
do Estado, ao apontar as razões do veto, que o dispositivo 
contraria o princípio constitucional que assegura a 
independência dos Poderes. Ora, a presença de um 
representante do Poder Legislativo não pretende, de forma 
alguma, significar ofensa a tal principio e por isso pode. a 
nosso ver, contribuir para a harmonia que deve existir entre 
os Poderes, de acordo com o art. 6Q da Constituição 
Estadual. Na realidade, a presença da Assembléia nos 
referidos Conselhos do Executivo possibilita a expressão da 
vontade popular, visto ser esse um dos papéis do Legislativo 
em uma democracia representativa. Facilita, ainda. o 
exercício da função fiscalizadora da Assembléia Legislativa, 
atribuição prevista no art. 62, XXXI, da Carta mineira. 

Com a ressalva feita ao art. 28, deixamos clara. pelo que 
expusemos, a nossa concordância com as razões apresentadas 
para a oposição do veto aos dispositivos antes analisados, 
embora reconheçamos serem nobres as razões que motivaram 
nossos pares a inclui-los na proposição em tela. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas. opinamos pela manutenção do veto 

oposto ao art. 3Q., II. v. VII, VIII, IX e XII, aos arts. 11 
e 12, ao art. 20, IX, e pela rejeição do veto oposto ao art. 
28 e seu parágrafo único, da Proposição de Lei nQ 12.625. 
Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 1995. 
Paulo Piau, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Ajalmar 

Silva. 
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Proposições: Projetos de Lei nQs 22 a 25/95 - Requerimentos 
nQs 27 e 28/95 - Requerimentos dos Deputados Maria José 
Haueisen (6), Carlos Pimenta, Ivo José, Paulo Pettersen (3) 
e Ibrahim Jacob - Comunicações: Comunicações dos Deputados 
Jairo Ataíde, Dílzon Melo, Péricles Ferreira e Sebastião 
Navarro Vieira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
João Leite, Carlos Pimenta e Bonifácio Mourão - 2ª PARTE 
(ORDEM DO DIA): la Fase: Leitura de comunicações 
apresentadas Requerimentos: Requerimentos da Deputada 
Maria José Haueisen (3); deferimento- Requerimentos dos 
Deputados Carlos Pimenta e Maria José Haueisen (3); 
aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão 
e votação de proposições: Discussão, em turno único, do Veto 
Total à Proposição de Lei nQ 12.458; discurso da Deputada 
Maria José Haueisen; encerramento da discussão; manutenção 
do veto - Questão de ordem - ENCERRAMENTO. 

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

Vieira- Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Almir Cardoso Álvaro 
Antônio - Anderson Adauto Anivaldo Antônio Antônio 
Andrade Antônio Genaro Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho - Arnaldo Penna 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 - Glycon 
Terra Pinto Hely Tarquínio Irani Barbosa Ivair 
Nogueira- Ivo José Jairo Ataíde João Batista de 
Oliveira- João Leite- Jorge Hannas- José Bonifácio- José 
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonídio Bouças 
- Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis- Marcos Helênio- Maria Olívia- Mauri Torres-
Miguel Martíni Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio - Toninho Zeitune. 
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O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

- O Deputado Rêmolo 
correspondência: 

Correspondência 
Aloise, 1Q-Secretário, 

OFÍCIOS 

lê a seguinte 

NQ 1/95, do Cel. PM Laurentino de Andrade Filocre, 
Presidente do Tribunal de Justiça Militar, informando que 
esse Tribunal aprovou por unanimidade voto de congratulações 
com o Presidente desta Assembléia e com os demais 
integrantes da Mesa Diretora pela eleição e posse. (-
Agradecer.) 

Do Sr. Sepúlveda Pertence, Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, solicitando informações sobre o alegado em petição 
enviada pelo Procurador-Geral da República. 

Do Deputado Venâncio Fonseca, Presidente da Assembléia 
Legislativa de Sergipe, informando a eleição, a posse e a 
constituição da Mesa Diretora dessa Assembléia para o biênio 
1995/1996. (-Responder.) 

Da Sra. Wilma Maria Nóbrega Lima, Diretora da Biblioteca 
Pública Estadual da Secretaria de Cultura e Esportes do 
Estado de Alagoas, agradecendo o envio de exemplar do 
"Dicionário Biográfico de Minas Gerais- Período Republicano 
1889-1991". 

Do Sr. José Patrício de Araújo Sobrinho, Juiz de Paz do 
Distrito da Cidade de Iapu, solicitando o empenho da Casa 
pela aprovação de projeto de lei, em tramitação nesta 
Assembléia, que trata da remuneração e da aposentadoria dos 
Juizes de Paz do Estado. 

Da Sra. Eliane de Souza, Presidente do Sindicato dos 
Médicos do Estado de Minas Gerais SINMED-MG 
encaminhando cópia de documento técnico elaborado por esse 
Sindicato, sobre o Projeto de Lei nQ 2.263/94, dando conta 
da posição contrária da entidade à aprovação do referido 
projeto. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 2.263/94.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Newton Cardoso. Deputado Federal, agradecendo o 

envio de exemplar do "Dicionário Biográfico de Minas Gerais 
-Período Republicano- 1889-1991". 

Dos Srs. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, José Maria 
Caldeira, Presidente do TRT - 3a Região em exercício, e 
Alaor Ferreira Pacheco. Chefe do 6Q DRF do DNER, agradecendo 
convite para participar da reunião solene de instalação da 
1a Sessão Legislativa Ordinária da 13a Legislatura. 

~ 
~ 
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

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

proposições: 

Dispõe sobre 
intermunicipal 
cinco) anos. 

PROJETO DE LEI No 22/95 
gratuidade no transporte coletivo 

para as pessoas maiores de 65 (sessenta e 
a 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica concedida a gratuidade nos transportes 

coletivos intermunicipais do Estado aos usuários maiores de 
65 (sessenta e cinco) anos. 
Art. 2Q- As empresas de transporte coletivo intermunicipal 

reservarão, no mínimo, 5% (cinco por cento) das vagas de 
cada veículo em trânsito para cumprimento do previsto no 
artigo anterior. 
Art. 3Q- É vedada a gratuidade aos maiores de 65 (sessenta 

e cinco) anos portadores de doenças que coloquem em risco a 
saúde ou a segurança dos passageiros. 
Art. 4Q -A forma de operacionalização do disposto nos 

artigos anteriores será estabelecida em regulamento. 
Art. SQ -Para o exercício do direito à gratuidade, o 

usuário, ao ingressar no veículo, exibirá a carteira de 
identidade ou o documento de identificação do idoso, a ser 
emitido conforme a regulamentação desta lei. 
Art. 6Q -O descumprimento do disposto nesta lei importará 

multa equivalente a 10 (dez) vezes o valor das passagens 
cobradas pela empresa infratora, além de autuação e 
pagamento dobrado, em caso de reincidência. 
Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
Ivo José 
Justificação: O Estado tem o dever de prestar assistência 

social aos idosos, nos termos do art. 203, I, da 
Constituição Federal. Porém, os serviços colocados pelo 
Estado à disposição dos idosos de nada adiantariam se os 
beneficiários não tivessem condições ou mesmo incentivo para 
comparecer no órgão público e pleitear o serviço. Pensando 
dessa forma o legislador, no art. 230, § 2Q, da Carta Magna, 
garantiu ao maior de 65 anos a gratuidade dos transportes 
coletivos urbanos. Por que não estender esse beneficio 
constitucional às viagens intermunicipais? O Estado estará 
dando um passo decisivo para extirpar o preconceito social 
contra a terceira idade. Conceder aos idosos, de forma 
organizada, o transporte intermunicipal gratuito lhes 
facilitaria o direito fundamental de ir e vir. 

É sabido que o idoso vem sofrendo as mais diversas formas 
de discriminação. Podemos citar, com tristeza, o valor da 
pensão ou do salário recebido pelos aposentados, que não 
lhes permite envelhecer com dignidade. De acordo com estudos 
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e levantamentos feitos por geriatras, a falta de lazer e de 
atividades físicas e culturais é a grande responsável pela 
disseminação de doenças entre os idosos. 

A facilidade do acesso aos transportes intermunicipais 
proporcionaria ao idoso uma vida mais saudável, com direito 
ao lazer, ao deslocamento para tratamento de saúde e à 
participação em programas sociais de integração. 
O limite mínimo de 5% (cinco por cento) dos lugares dos 

ônibus reservados aos idosos em nada irá onerar as empresas 
de transporte, visto que representam apenas duas poltronas 
num total de 40 para cada veiculo. 

Além do mais, é dever do Estado retribuir a esses 
trabalhadores o esforço de anos a serviço da sociedade, 
concedendo-lhes benefícios que amenizem o sofrimento com os 
salários insuficientes e a falta de assistência médica e 
social. 
Assim, não resta dúvida de que a 

transporte intermunicipal para os 
uma demonstração humanitária do 
Assembléia Legislativa em favor 
vida ao trabalho e conquistaram 
felizes, com saúde e disposição. 

concessão da gratuidade em 
idosos será traduzida como 
Governo do Estado e da 
daqueles que dedicaram a 
o direito de envelhecerem 

-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 23/95 
Dispõe sobre a criação das áreas de proteção ambiental das 

lagoas marginais do rio Piracicaba e de seus afluentes e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Sob a denominação de APAS das Lagoas Marginais do 

Rio Piracicaba e de Seus Afluentes, são declaradas áreas de 
proteção ambiental, com base no disposto no inciso VI do 
art. 24 da Constituição Federal e do inciso VIII, § 1Q, do 
art. 214 da Constituição Estadual, as lagoas marginais 
localizadas nas margens do rio Piracicaba e de seus 
afluentes, ao longo de todos os seus cursos, no território 
do Estado de Minas Gerais. 

§ 1Q - Os benefícios desta lei abrangem uma faixa de 50 
(cinqüenta) metros adjacentes ao leito histórico de 
inundação das lagoas marginais . 

§ 2Q - Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se 
lagoas marginais as depressões geomorfológicas ribeirinhas, 
inclusive os meandros abandonados, suscetíveis de contínuas 
ou periódicas inundações, condicionadas a fluxos e refluxos 
das águas superficiais e subterrâneas ligadas ao regime 
hidrológico do rio Piracicaba e de seus afluentes. 
Art. 2Q- São objetivos desta lei: 
I - proteger ecossistemas ribeirinhos importantes para a 

manutenção do regime hidrológico; 
II promover condições para a reprodução e o 

desenvolvimento da fauna ictiológica; 

/ 
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III assegurar condições para a proteção da fauna 
ribeirinha em geral; 

IV impedir ações de drenagem, de aterros, de 
desmatamentos, de obstruções de canais e outras que 
descaracterizem os ecossistemas das lagoas marginais; 
v - oferecer condições para o desenvolvimento do turismo 

ecológico, da pesca amadoristica, do lazer e da recreação; 
VI - resguardar um patrimônio natural com características 

de elevado valor paisagístico e estimular a melhoria da 
qualidade ambiental das áreas circunvizinhas. 
Art. 3Q- Ficam proibidas. nas áreas a que se refere o art. 

1Q desta lei: 
I - a drenagem ou a obstrução dos seus respectivos contatos 

com o rio, para o fluxo e o refluxo de suas águas; 
II - a realização de quaisquer obras que atentem contra os 

objetivos referidos no art. 2Q desta lei; 
III a instalação de unidades industriais de 

terraplanagem, de aterros e demais obras de construção 
c i vi 1; 
IV- a pesca profissional ou amadorística com a utilização 

de instrumentos de emalhar, tais como redes, tarrafas ou 
assemelhados utilizados na pesca. 
Parágrafo único - Observadas as disposições constitucionais 

e legais relativas à matéria, a proibição de que trata este 
artigo não se aplica a obras, atividades, planos e projetos 
de utilidade pública ou de relevante interesse social, 
definidos no âmbito do uso múltiplo e sustentável dos 
recursos hídricos do rio Doce e de seus afluentes. 
Art. 4Q -O Poder Executivo, por intermédio do órgão 

estadual competente, providenciará a identificação e o 
mapeamento das lagoas marginais. 
Art. 5Q -Compete ao órgão responsável pela execução da 

política ambiental do Estado definir as condições de manejo 
e de fiscalização das APAS das Lagoas Marginais do rio 
Piracicaba e de Seus Afluentes. 
Art. 6Q -Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo 

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 1995. 
Ivo José 
Justificação: A bacia do rio Piracicaba, situado no Leste 

de Minas Gerais, contém parte de importantes regiões 
administrativas do Estado, tais como as Zonas da Mata. 
Metalúrgica e a do vale do rio Doce. 
Através de pesquisas e estudos. foram diagnosticados alguns 

dos principais problemas apresentados ~as lagoas marginais 
do rio Piracicaba e de seus afluentes. entre os quais 
podemos citar: o desmatamento e o mau gerenciamento dos 
solos com vocação agrícola, principais causadores das 
enchentes; a contaminação e a destruição das margens dos 
rios pelas atividades de extração de ouro, o garimpo e a 
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poluição tóxica devido à intensa atividade industrial do 
Vale do Aço. 

As lagoas marginais. como se sabe, representam importantes 
ecossistemas cujas águas, além de formarem ambientes 
prop1c10S à reprodução e ao desenvolvimento dos peixes, são 
indispensáveis para a regularização do regime hidrológico do 
rio. Não obstante a importância ecológica, tais lagoas têm 
sofrido costumeiras agressões, havendo casos em que são 
drenadas, aterradas ou obstruídas em seus canais de contato 
com o rio. 

A importância do tema é inquestionável, uma vez que os 
recursos hídricos têm atualmente relevante papel no âmbito 
da política nacional de meio ambiente. Está em tramitação no 
Congresso Nacional projeto de lei que define a política 
nacional de gerenciamento dos recursos hídricos. Minas, por 
sua vez, realizou em outubro de 1993 um grande seminário 
legislativo com o tema Águas de Minas. O assunto voltou à 
tona mais recentemente, durante o encontro promovido pela 
Comissão Interestadual Parlamentar para o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia do São Francisco - CIPE São Francisco -
. quando foram dados os primeiros passos para a criação do 
Parlamento das Águas. 

Cabe-nos. ainda, esclarecer que devem prevalecer para 
efeito de limites das áreas a serem contempladas com o 
presente projeto os 1 imites históricos de inundação das 
lagoas. 
O projeto ora apresentado prevê a proibição, nessas áreas, 

de quaisquer obras que importem em ameaças ao equilíbrio dos 
ecossistemas, em especial da fauna ribeirinha, bem como a 
instalação de unidades industriais de terraplanagem, de 
aterros e demais obras de construção civil. 

Diante desse quadro. não há que se ter dúvidas quanto à 
importância da implementação de ações estaduais objetivando 
avanços na recuperação da qualidade ambiental das lagoas 
marginais do citado rio e de seus afluentes. 
-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 No 24/95 
Dispõe sobre a criação das áreas-de proteção ambiental das 

lagoas marginais do rio Doce e de seus afluentes e dá outras 
providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Sob a denominação de APAS das Lagoas Marginais do 

Rio Doce e de Seus Afluentes. são declaradas áreas de 
proteção ambiental, com base no disposto no inciso VI do 
art. 24 da Constituição Federal e do inciso VIII do 
parágrafo 1Q do art. 214 da Constituição Estadual, as lagoas 
marginais localizadas nas margens do rio Doce e de seus 
afluentes. ao longo de todos os seus cursos, no território 
do Estado de Minas Gerais. 

§ 1Q - Os benefícios desta lei abrangem uma faixa de 50m 
(cinqüenta metros) adjacentes ao leito histórico de 
inundação das lagoas marginais. 
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i 2Q - Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se 
lagoas marginais as depressões geomorfológicas ribeirinhas, 
inclusive os meandros abandonados, suscetíveis de contínuas 
ou periódicas inundações. condicionadas aos fluxos e 
refluxos das águas superficiais e subterrâneas ligadas ao 
regime hidrológico do rio Doce e de seus afluentes. 
Art. 2Q- São objetivos desta lei: 
I - proteger ecossistemas ribeirinhos importantes para a 

manutenção do regime hidrológico; 
II promover condições para a reprodução e o 

desenvolvimento da fauna ictiológica; 
III assegurar condições para a proteção da fauna 

ribeirinha em geral; 
IV - impedir ações de drenagem, aterros. desmatamentos, 

obstruções de canais e outras que descaracterizem os 
ecossistemas das lagoas marginais; 

v - oferecer condições para o desenvolvimento do turismo 
ecológico, da pesca amadorística, do lazer e da recreação; 

VI - resguardar um patrimônio natural com características 
de elevado valor paisagístico e estimular a melhoria da 
qualidade ambiental das áreas circunvizinhas. 

Art. 3Q- Ficam proibidas, nas áreas a que se refere o art. 
lQ desta lei: 
I - a drenagem ou a obstrução dos seus respectivos contatos 

com o rio, para o fluxo e refluxo de suas águas; 
II- a realização de quaisquer obras que atentem contra os 

objetivos referidos no art. 2Q desta lei; 
III a instalação de unidades industriais, de 

terraplanagem, de aterros e demais obras de construção 
civi 1; 
IV- a pesca profissional ou amadorística, com a utilização 

de instrumentos de emalhar, tais como redes, tarrafas ou 
assemelhados, utilizados na pesca. 

Parágrafo único- Observadas as disposições constitucionais 
e legais relativas à matéria, a proibição de que trata este 
artigo não se aplica a obras, atividades, planos e projetos 
de utilidade pública ou de relevante interesse social. 
definidos no âmbito do uso múltiplo e sustentável dos 
recursos hídricos do rio Doce e de seus afluentes. 
Art. 4Q -O Poder Executivo, por intermédio do órgão 

estadual competente. providenciará a identificação e o 
mapeamento das lagoas marginais. 

Art. 5Q -Compete ao órgão responsável pela execução da 
política ambiental do Estado definir as condições de manejo 
e fiscalização das APAS das Lagoas Marginais do rio Doce e 
de Seus Afluentes. 

Art. 6Q -Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 1995. 
Ivo José 
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Justificação: A bacia do rio Doce, situada no leste de 
Minas Gerais, contém parte de importantes reg1oes 
administrativas do Estado, a Zona da Mata, a Metalúrgica e a 
Doce. 

Pesquisas e estudos diagnosticaram alguns dos principais 
problemas apresentados nas lagoas marginais do rio Doce e 
seus afluentes, entre os quais podemos citar o desmatamento 
e o mau gerenciamento dos solos com vocação agrícola, 
principais causadores das enchentes; a contaminação e a 
destruição das margens dos rios pelas atividades de extração 
de ouro, o garimpo e a poluição tóxica devida à intensa 
atividade industrial do Vale do Aço. 

As lagoas marginais, como se sabe, representam importantes 
ecossistemas cujas águas, além de formar ambientes propícios 
à reprodução e ao desenvolvimento dos peixes, são 
indispensáveis para a regularização do regime hidrológico do 
rio. Não obstante a importância ecológica, tais lagoas têm 
sofrido costumeiras agressões, havendo casos em que são 
drenadas, aterradas ou obstruídas em seus canais de contato 
com o rio. 

A importância do tema é inquestionável, posto que os 
recursos hídricos têm atualmente relevante papel no âmbito 
da política nacional de meio ambiente. Está em tramitação no 
Congresso Nacional o projeto de lei que define a política 
nacional de gerenciamento dos recursos hídricos. Minas. por 
sua vez, realizou em outubro de 1993 um seminário 
legislativo com o tema Águas de Minas. O assunto voltou à 
tona mais recentemente, durante o encontro promovido pela 
Comissão Interestadual Parlamentar para o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia do São Francisco - CIPE São Francisco -
. quando foram dados os primeiros passos para a criação do 
Parlamento das Águas. 
Cabe-nos, ainda, esclarecer que devem prevalecer, para 

efeito de limites das áreas a serem contempladas com este 
projeto, os limites históricos de inundação das lagoas. 
O projeto ora apresentado prevê a proibição, nessas áreas, 

de quaisquer obras que importem ameaças ao equilíbrio dos 
ecossistemas. em especial da fauna ribeirinha, bem como a 
instalação de unidades industriais de terraplanagem, de 
aterros e demais obras de construção civil. 

Diante desse quadro, não há que se ter 
importância da implementação de ações estaduais 
avanços na recuperação da qualidade ambiental 
marginais do citado rio e de seus afluentes. 

dúvidas da 
objetivando 
das lagoas 

- 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 25/95 
Declara de utilidade pública o GES.TO -Grupo de Estudos 

Profundos de Terapia Ocupacional -, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o GES.TO-
Grupo de Estudos Profundos de Terapia Ocupacional - 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, 6 de fevereiro de 1995. 
Ermano Batista 
Justificação: o GES.TO- Grupo de Estudos Profundos de 

Terapia Ocupacional tem por objetivo, entre outros, 
desenvolver a cultura, a educação e a pesquisa científica de 
terapia ocupacional. 
Criado por um grupo de pessoas ligadas à terapia 

ocupacional, o GES.TO vem se mantendo durante anos em 
atividade permanente, tendo a pesquisa como seu carro-chefe. 

Esse grupo, por ser uma organização de alto nível e 
representar mais um passo no aperfeiçoamento de estudos 
sérios, merece desta Assembléia o reconhecimento às suas 
atividades. 

Por esses motivos, submeto à apreciação dos meus pares esta 
proposição 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, I, do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 27/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando se faça 

apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes 
e Obras Públicas com vistas à liberação de recursos para 
obras de asfaltamento da estrada que liga a BR-116 ao 
Município de Pescador. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

NQ 28/95, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando se 
oficie à Secretária da Educação com vistas à aplicação da 
Lei nQ 8.378, de 22/12/82, que autoriza o Executivo a criar 
uma DREno Município de Frutal. (-À Comissão de Educação.) 

Da Deputada Maria José Haueisen (3), solicitando o 
desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 1.250/93, 2.134/94 e 
1.597/93. (- A Presidência defere os requerimentos, de 
conformidade com o inciso I do art. 185 do Regimento 
Interno.) 

Da Deputada Maria José Haueisen (3), solicitando o 
desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 269/91, 1.709/93 e 
2.222/94. 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja enviado ofício 
ao Presidente do Congresso Nacional em defesa da preservação 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. 

Do Deputado Ivo José, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 2. 190/94. 

Do Deputado Paulo Pettersen (3), solicitando o 
desarquivamento dos P~ojetos de Lei nQs 2. 168, 2.191 e 
2.280/94. 

Do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 852/92. 
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COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Jairo Ataíde, Dílzon Melo, Péricles Ferreira e Sebastião 
Navarro Vieira. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados. neste momento, em que praticamente se 
1n1c1am os trabalhos desta Legislatura, sinto-me imbuído de 
grande entusiasmo diante da oportunidade de poder 
representar os mais legítimos interesses do povo mineiro. 
Subo pela primeira vez à tribuna para me dirigir aos nobres 

colegas no intuito de elogiar a forma democrática que tem 
caracterizado toda a vida política do Governador Eduardo 
Azeredo. 

Lembro-me bem da ocasião em que. eleito Vereador em Belo 
Horizonte, fui convidado pelo Prefeito Patrus Ananias para 
participar de seu Governo, ocupando o cargo de Secretário 
Municipal de Esportes. Consultei então a executiva do PSDB, 
na pessoa do atual Governador Eduardo Azeredo. Na 
oportunidade, lembro-me bem. ele ressaltou que o partido não 
participaria daquela administração, mas que acreditava na 
grande contribuição que eu poderia dar à cidade de Belo 
Horizonte, liberando-me e estimulando-me portanto a assumir 
aquela função. Com grande discernimento. em momento algum 
chegou a condenar o Prefeito Patrus Ananias por uma suposta 
tentativa de dividir o partido. 
Creio ter tomado uma decisão acertada, Ja que pude 

encontrar campo fértil para desenvolver projetos fortemente 
compatíveis com a experiência profissional adquirida ao 
longo de muitos anos no esporte. 
Assim. principalmente a população carente de Belo Horizonte 

pôde ter acesso a uma série de iniciativas que promoviam a 
saúde, o lazer e a integração social. como o time dos 
meninos de rua, o Projeto Dente de Leite - que tem levado as 
técnicas e a organização do futebol às crianças da 
periferia, além de construir inúmeros campos de futebol e 
abrir vários outros espaços para a prática do esporte. 

Hoje, o Governador demonstra novamente seu caráter 
democrático ao convidar o ex-Deputado Federal João Paulo 
Pires Vasconcelos para assumir a Assessoria de Assuntos 
Sindicais de seu Governo valorizando, acima dos interesses 
partidários. a contribuição profissional que ele pode dar ao 
Estado. Ao mesmo tempo, o senhor Governador demonstra. com 
esse convite. a importância que dá à organização sindical. 
já que o ex-Deputado teve toda uma vida dedicada a essa 
causa. 
Gostaria ainda de aproveitar a oportunidade para agradecer 

a gentileza com que fui recebido pelos nobres colegas e 
pelos prestativos e competentes funcionários desta egrégia 
Casa. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Carlos Pimenta. 
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O Deputado Carlos Pimenta* Exmo. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, demais 
componentes da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, representantes 
da imprensa, senhores presentes no auditório, voltamos hoje 
à tribuna para discorrer sobre dois assuntos extremamente 
importantes. Um deles diz respeito à Comissão de Saúde desta 
Casa. Efetuamos a sua primeira reunião hoje. A comissão está 
composta pelos Deputados Jorge Hannas. Marco Régis, Luiz 
Antônio Zanto e por mim, que fui distinguido pelos colegas 
com o cargo de Presidente. 

Assumimos essa Presidência com o pensamento único de 
promover um trabalho sério, profícuo e diferente. Além das 
nossas obrigações regimentais, queremos abrir a Comissão de 
Saúde, para que a população tenha acesso aos projetos em 
debate e, principalmente, queremos promover um amplo debate 
para dissecarmos o sistema de saúde do Estado de Minas 
Gerais. Já tomamos a iniciativa, Srs. Deputados. de fazer um 
levantamento de toda a matéria existente nesta Casa sobre a 
saúde em nosso Estado. É importante, também, que tenhamos um 
contato com os órgãos prestadores de serviços à população 
mineira e com os usuários, as pessoas que são, realmente. a 
razão desse trabalho e que se encontram em situação de 
absoluta dificuldade neste nosso Estado. 
O Congresso Nacional já promove uma revisão de todo um 

sistema de saúde nacional, e acredito que Minas Gerais não 
pode ficar para trás, principalmente quando se trata de um 
assunto de tamanha envergadura e importância. 
Queremos. ainda este ano, promover um amplo debate, uma 

integração absoluta da sociedade mineira com a Assembléia 
Legislativa, com a Secretaria de Estado da Saúde e com 
outros órgãos do Estado prestadores de serviços à nossa 
população. 
Gostaríamos, também, Sr. Presidente, nesta tarde, de 

discorrer a respeito de um documento importante, elaborado 
pela Fundação João Pinheiro e intitulado "Fórum da Região 
Norte de Minas - Agenda 2.000". A elaboração desse documento 
contou com a participação popular, com levantamento. de 
forma criteriosa, da situação da agricultura. pecuária, 
agroindústria, indústria de transformação, turismo, cultura 
e imprensa, do quadro institucional da região Norte de 
Minas, sua infra-estrutura econômica, de saúde, educação. 
assistência social e segurança. 

Com base nesse documento, vamos sugerir à Fundação João 
Pinheiro que também faça um levantamento no tocante ao setor 
de saúde das macrorregiões do Estado de Minas Gerais, para 
que possamos identificar os pontos críticos e as 
dificuldades por que passa a população do nosso Estado. Não 
queremos apenas identificar dificuldades mas também propor 
soluções. 

Esse é um documento importante, amplo. vasto, com base no 
qual fizemos vários contatos com os Deputados da região 
norte-mineira que têm assento nesta Casa e pudemos 
identificar que a principal preocupação. hoje, naquela 
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reg1ao. é a manutenção do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste - FNE. 

Todos nós sabemos que o Congresso 
uma nova estrutura política e 
propenso a acabar com o IPI 
mantenedores do FNE. 

brasileiro, ao promover 
tributária, mostrou-se 
e o ICMS, principais 

Tomamos a liberdade de colher assinaturas dos Deputados 
regionais para apoio a esse requerimento. que sera 
apreciado, hoje, na Casa. Juntos. tentaremos fazer chegar 
nosso apelo à Bancada Federal de Minas Gerais e. 
principalmente, aos Deputados votados no Norte de Minas, 
mostrando-lhes a importância da manutenção do FNE. 
O documento a que me referi tem o seguinte teor: "O 

Deputado que este subscreve, requer a V. Exa., na forma 
regimental, que seja enviado ofício ao Congresso Nacional. 
manifestando-se a preocupação desta Casa Legislativa com a 
preservação do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste - FNE. 

É necessário que parcela do nosso imposto que substituirá o 
IPI e o ICMS seja destinada à manutenção do FNE, que tem no 
IPI uma de suas principais fontes. 
Preservar o FNE é contribuir para diminuírem-se as 

disparidades regionais brasileiras, tarefa constitucional 
prioritária. 
A fim de mais rapidamente se atingir esse 

constitucional, que. em última instância, objetiva 
social, entendemos ser oportuno, na revisão do 
tributário nacional, aumentarem-se os recursos que 
Fundo. 

objetivo 
a justiça 

processo 
compõem o 

Assim sendo, solicitamos que o Congresso Nacional tenha 
essa preocupação para a concretização desse intento." 
Trata-se de um documento que tem. realmente, vasta 

extensão. principalmente no que diz respeito à área mineira 
do Nordeste. Dessa forma, Sr. Presidente, enviaremos esse 
ofício, por intermédio desta Assembléia, e manteremos 
contato com todos os Deputados Federais de Minas Gerais. 

Não podemos permitir que o FNE, que, praticamente, mantém a 
SUDENE, seus projetos e programas sociais. possa sofrer um 
processo de interrupção no Congresso Nacional. 
Peço aos companheiros Deputados que nos ajudem nesse 

propósito porque, sem dúvida alguma. estaremos ajudando o 
povo humilde, simples e pobre do Norte de Minas. que ainda 
não perdeu a esperança nesta Casa Legislativa. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Bonifácio 

Mourão. 
o Deputado Bonifácio Mourão* Sr. Presidente. Srs. 

Deputados, nesta oportunidade. estou apresentando um 
requerimento para dar o nome do ex-Deputado Federal Pedro de 
Tassis ao contorno Rodoviário do Município de Governador 
Valadares. no trecho que faz a ligação entre a BR-381 e BR-
259, naquele município, pelos fundamentos que passo a ler: 

/ 
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"0 anel rodoviário que circunda a cidade de Governador 
Valadares sempre foi um sonho e um reclamo de todos os 
valadarenses. Para conseguir tal obra, todos os políticos 
daquela região se empenharam, mas ninguém mais valoroso e 
incansável que o Deputado Federal Pedro de Tassis. 
Filho de tradicional família, Pedro Iwandir de Tassis 

nasceu em 6/5/38, na cidade de Castelo ES. Seu pai, Ivo de 
Tassis, filho de descendentes austríacos. em 30/1/38, 
aportou no novo eldorado, que se anunciava ser a próspera 
Figueira, lugar promissor para quem desejava criar sua 
família, fazer sucesso e ser próspero como o lugar. 

Em setembro daquele mesmo ano, trouxe a família, já 
composta por D. Josefina Perim Tassis e os filhos Ismael, 
Ivete e Pedro, tendo, até sua morte, em 13/3/74, vivido em 
Governador Valadares, como marceneiro. onde criou sua 
família, aí já acrescida dos filhos Ivan, Ivanor, Ivaldo, 
Ivolmar, Itamar, Ildemar, Ivana e Ivo. Morto. o comando da 
família passou à brava O. Josefina, quando despontou o filho 
Pedro como líder político e empresário de sucesso. Casou-se 
em 5/10/63, com Magda Marasl is, com quem teve três filhos. 
Desde os 20 anos, iniciou novo ciclo de vida, dedicando-se 
de corpo e alma à política. Candidato a Vereador pelo PSP, 
de Adernar de Barros. conseguiu se eleger com a segunda 
votação mais expressiva na época, em 1962. O então mais 
jovem Vereador valadarense acumulou 11% dos votos válidos 
nas 230 urnas da cidade, perdendo apenas para outro grande 
valadarense, o então Vereador Raimundo Rezende. Valadarense 
apaixonado, tentou por duas vezes a eleição para Prefeito, 
conseguindo em ambas boa votação. Eleito Deputado Federal, 
cumpria seu primeiro mandato. 

Como empresário, sempre acreditou no potencial de 
Valadares, tendo como referencial dois grandes 
empreendimentos: em 1968, construiu o Hotel Realminas, o 
mais moderno do interior do Estado, inaugurado pelo ex-
Presidente Juscelino Kubitschek, que foi à cidade 
especialmente para cortar a fita de sua inauguração; o 
segundo grande empreendimento foi a construção do terminal 
rodoviário, também inaugurado especialmente por políticos de 
peso que ali aportaram exclusivamente para a inauguração, da 
obra, em 1970, Tancredo Neves e Renato Azeredo, pai do atual 
Governador de Minas, ambos do MDB, partido ao qual se 
filiaria Pedro de Tassis. Graças à rodoviária nova, o fluxo 
turístico da cidade foi aumentado, passando de 20 mil para 
60 mil embarques/mês, nova fonte de arrecadação de impostos 
e geração de empregos. 

Como Deputado Federal, eleito pelo PMDB com mais de 28 mil 
votos, Pedro de Tassis teve sua atuação sempre voltada para 
a região que nele confiou: sempre brincava que fora eleito 
pelo voto distrital - só da Região Leste. Desta forma, 
batalhou pela sua região, conseguindo, como relator da 
Comissão Mista do Orçamento no Congresso Nacional destinar 
para o Vale do Rio Doce um montante de US$110.000.000,00-
para as estradas da região. 
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Foi nessa comissão, à qual dizia ter tido acesso com o 
fruto de muito trabalho anterior, que começou a desenvolver 
o projeto de implantação do anel rodoviário - testemunho do 
trabalho de um Deputado dedicado à sua gente , o que, 
completando a infra-estrutura rodoviária da região. elimina 
pontos críticos de tráfego de veículos pesados. interligando 
as Rodovias BR-381 e BR-259. 

Ao final de 1993, procurando um médico, por causa de 
complicações de saúde, teve um diagnóstico macabro. 
Entretanto, como na política, na vida, o sonho não se acaba. 
Pedro de Tassis resolveu apostar na tecnologia, nos avanços 
da ciência e medicina e, após um tratamento obstinado, teve 
a sensação de encontrar-se totalmente curado, o que o levou 
a novamente enfrentar as urnas: lançou-se candidato à 
reeleição. Entretanto, o guerreiro foi vencido pela morte 
aos 19 de janeiro próximo passado. 

Por tudo que representou para Governador Valadares, Pedro 
de Tassis merece ser lembrado também pelo poder público, 
razão pela qual aguardo de meus nobres pares a aprovação 
deste requerimento, que pretende dar o seu nome ao anel 
rodoviário de Governador Valadares." 
Gostaria de fazer uma observação a esta Casa: o Deputado 

Pedro de Tassis, recentemente falecido, era meu adversário 
político em Governador Valadares. Eu sempre fazia dobradinha 
com o atual 1Q-Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Ronaldo Meirim, de quem tive a honra de ser Vice-
Prefeito. Mas não é pela diversidade política que deixamos 
de reconhecer os méritos do grande político e grande 
cidadão que foi aquele Deputado. Muito obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, a respeito do 

requerimento, já tivemos oportunidade de discorrer. 
Gostaria de pedir à Presidência que acrescentasse ao 
requerimento um ofício do mesmo teor, para que também fosse 
enviado ao Sr. Presidente da República em nome da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidência passa à 2ª parte da reun1ao, com a 1ª fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Jairo Ataíde, Lider do PFL ~ indicação dos Deputados Bilac 
Pinto e Jorge Hannas como Vice-Líderes do PFL; Dílzon Melo, 
Líder do PTB - indicação dos Deputados Simão Pedro Toledo e 
Paulo Schettino como Vice-Líderes do PTB; Péricles Ferreira, 
Líder do bloco constituído pelo PTB, pelo PSDB e pelo PL-
indicação dos Deputados José Maria Barros. Marcelo Cecé e 
Arnaldo Penna como Vice-Líderes do referido bloco (Ciente. 
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Publique-se. Cópia às Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio 
às Comissões.); e Sebastião Navarro Vieira- falecimento da 
Sra. Umbel ina Souza, em Angical, PI (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
- A seguir, são deferidos, cada um por sua vez, nos termos 

do inciso I do art. 185 do Regimento Interno, requerimentos 
da Deputada Maria José Haueisen (3) - desarquivamento dos 
Projetos de Lei nQs 1.250 e 1.597/93 e 2.134/94. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 
por sua vez, na forma regimental, requerimentos dos 
Deputados Carlos Pimenta - envio de ofício ao Congresso 
Nacional manifestando a preocupação desta Casa com a 
preservação do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste -FNE-; e Maria José Haueisen (3) - desarquívamento 
dos Projetos de Lei nQs 269/91, 1.709/93 e 2.222/94. 

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. 

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

da presente reunião os vetos às Proposições de Lei nQs 
12.455 e 12.456, em virtude de sua apreciação na reunião 
extraordinária realizada hoje pela manhã. 

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

à Proposição de Lei nQ 12.458, que cria o Fundo Estadual de 
Alimentação Escolar e dá outras providências. A Comissão 

~ Especial opina pela manutenção do veto. Em discussão. Para 
discutir a matéria, com a palavra, a Deputada Maria José 
Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen Sr. Presidente, Srs. 

Deputados e senhores das galerias, somos a favor da 
derrubada do veto a este projeto, que foi aprovado nesta 
Assembléia e que recebeu o veto do Sr. Governador do Estado. 
Portanto, nosso voto será no sentido da derrubada do veto. 

Mas o que nos traz a esta tribuna é o nosso interesse em 
apresentar o requerimento que passo a ler: " Exmo. Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. O Deputado que este subscreve requer a v. Exa. a 
aplicação imediata das penalidades previstas pelo art. 60 do 
Regimento Interno ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, em 
virtude de seu pronunciamento, proferido na reunião 
ordinária do dia 22/2/95, na qual, de forma ofensiva e 
inadequada, infringiu preceitos constitucionais (art. 5Q, X, 
C.F.) e regimentais, ofendendo a prática parlamentar e a 
imagem pública da Assembléia Legislativa de Minas Gerais". 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, é claro que o nosso 

requerimento tem como objetivo que o Deputado que se excedeu 
em seus comentários e palavras seja punido. Mas, muito mais 
que uma punição, o que nos interessa é ,que haja uma 
prevenção. Infelizmente. o Poder Legislativo. em nosso País. 
tem sido um saco de pancadas, recebidas de todos os lados. É 
sobre o Poder Legislativo que são descarregadas todas as 
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iras e descontentamentos da sociedade com o Governo. Nós, 
como parlamentares, temos de zelar pelo Poder Legislativo. 
Temos de buscar respeito para esta Casa e esta instituição, 
onde temos de atuar. O respeito não é ganho gratuitamente. 
Respeito não é dado; é adquirido. E somos nós que temos de 
buscar este respeito. Devemos ter respeito entre nós e ter o 
respeito da sociedade. 
Ora, quando um Deputado usa a tribuna parlamentar para, de 

maneira grosseira e com palavras de baixo calão, atacar o 
Governo ou a administração de uma cidade, ele está faltando 
ao respeito a si próprio e aos seus pares. Não estou aqui 
apenas para defender a Prefeita de Betim porque ela é de 
nosso partido, o PT. 

É nossa obrigação fazer isso por qualquer pessoa agredida, 
seja ela de que partido for. Deputados, companheiros desta 
Casa, já abordaram o assunto e o fizeram de maneira correta 
e clara. Alguns até tomaram a defesa da Prefeita de Betim, 
que não pode ser responsabilizada por algum excesso que 
tenha sido cometido numa festa de fim de ano. O que nos 
parece estranho é um Deputado vir à tribuna descarregar as 
suas mágoas e desencontros em alguém, porque ele precisa 
criticar e falar. Vamos- como já foi dito, aqui, pela manhã 
- para o campo das idéias, e não para as questões pessoais. 
Vamos conquistar o respeito que merecem esta Casa e os 
nossos pares. E cada um de nós tem que conquistar esse 
respeito. Muito obrigada. 
O Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. Em votação, o Veto Total à 
Proposição de Lei nQ 12.458, por escrutínio secreto, de 
acordo com o art. 234 do Regimento Interno. Antes, lembro ao 
Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto 
deverão votar "sim"; os que desejarem rejeitar o veto 
deverão votar "não". Resumindo, "sim" mantém o veto; "não" 
rejeita o veto. Convido para servirem como escrutinadores os 
Deputados João Leite e Ermano Batista. Convido o 1Q-
Secretário para fazer a chamada dos Deputados. Na sua 
ausência, convido o Deputado Antônio Júlio 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 - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ermano Batista- Antônio Júlio- Antônio Andrade 
- Antônio Genaro Antônio Roberto Arnaldo Penna 
Bonifácio Mourão -Carlos Pimenta- Dílzon Melo Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Francisco Ramalho - Geraldo 
Rezende - Geraldo Santanna - Irani Barbosa - Ivair Nogueira 
-João Batista de Oliveira- João Leite -Jorge Hannas-
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria 
Barros- Leonidio Bouças- Marcelo Gonçalves- Maria Olivia 
- Mauri Torres- Olinto Godinho -Paulo Piau- Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio- Toninha Zeitune. 
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Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam 
à abertura da urna e à verificação da coincidência do número 
de sobrecartas com o de votantes. 

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" 36 Deputados. Votaram 

"não" 5 Deputados. Está mantido o Veto Total à Proposição de 
Lei nQ 12.458. 

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

a questão de ordem que formulamos é para que possamos fazer, 
aqui, uma leitura do requerimento que fizemos hoje e que, 
infelizmente, não pôde ser votado, pois, quando o 
apresentamos, já não mais havia tempo para a votação. 
Gostaríamos, no entanto, de fazer a sua leitura, ~. 
posteriormente, ele será colocado em votação. (- ~ê 
requerimento em que solicita a convocação do Secretário da 
Fazenda para, na Comissão de Fiscalização Financeira, 
prestar esclarecimentos sobre as decisões que o Governo do 
Estado tomará em relação à Mendes Júnior e sobre o encontro 
de contas autorizado pela Lei nQ 10.863, de 6/8/92. A 
justificação da matéria é a que se segue.) 

"Pela Lei nQ 10.863, de 6/8/92, a Assembléia Legislativa 
autorizou o Poder Executivo, através da MGI -Minas Gerais 
Participações S.A., a celebrar acordo judicial com a Mendes 
Júnior S.A. Esse acordo judicial seria decorrente de ação 
ordinária de cobrança movida pela Construtora Mendes Júnior 
S.A. Além disto, autorizou também a realização de um 
encontro de contas de débitos e créditos entre o Estado de 
Minas Gerais e a Mendes Júnior. Essa ação, que aguarda 
decisão de instância suprema. já foi julgada em duas 
instâncias inferiores e considerada improcedente. 
Os jornais de grande circulação do Estado e do País 

publicaram notícias sobre a difícil situação financeira da 
Mendes Júnior e sua possível retirada do setor siderúrgico. 
Essa retirada se daria através de operação, já em andamento, 
em que a empresa USIMINAS compraria ações da AÇOMINAS e 
passaria a ter o controle acionário da Mendes Júnior 
Siderúrgica. 

O Estado de Minas Gerais está, portanto, envolvido nessa 
operação, o que pode significar para os cofres públicos a 
perda de milhões de reais. E tendo em vista o artigo do 
Secretário da Fazenda publicado no "Diário do Comércio" de 
23/2/95, no qual afirma que "a administração estadual está e 
estará sempre aberta e consciente de seu dever de prestar 
todas as informações que se fizerem necessárias", é de 
fundamental importância que esta Assembléia tenha 
conhecimento de todas as informações que dizem respeito a 
tal operação. 
Para concluir, queremos dizer que, enquanto se faz todo um 

discurso, mostrando que o Estado deve sair de alguns 
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setores, o Estado de Minas Gerais faz o caminho de volta. 
Nosso Estado praticamente bancou a abertura da Mendes Júnior 
e, agora, quer sanear a situação dessa empresa, justamente 
num momento de dificuldades para todo o País, para toda a 
classe trabalhadora. quando sequer é possível aumentar os 
salários dos servidores do Estado. É inadmissível discutir o 
aporte de recursos para a construtora Mendes Júnior.' 

Esse é o requerimento que queríamos deixar registrado, e 
esta é a questão de ordem que utilizamos para fazer sua 
leitura. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 

Gilmar Machado. 
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 a 
ordinária de debates de amanhã, dia 24, às 9 horas. ficando 
desconvocada a reunião extraordinária marcada para hoje às 
20 horas. Levanta-se a reunião. 

/ 
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