
An. Assemb. Legisl. Belo Horizonte v. 3 n. 7 

~- - - - -~ ---

p. 1 a 327 jul. 1995 

\ . 

\ : . 
\ 





Anais da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais 

de 1Q a 31 de julho de 1995 

Vol. 3- nQ 7 
1995 



Secretaria de Procedimento Legislativo: 
Maria das Dores Abreu Amorim 
Composição da Gerência de Taquigrafia e Publicação 
Gerente-Geral: Juliana Jeha 
Gerente de Publicação e Anais: Lêda Laetitia Freire Ribeiro 

Projeto Gráfico e Impressão: GIN- Gerência de Sistemas e 
Informática 

Capa: Carlos Eduardo de Carvalho Soares 
Impressão e acabamento: 
Gerência de Reprografia e Transportes 
Wagner Dias da Silva (Gerente) 
Julio Rodrigues Chaves 
Gilberto Martins Machado 

Anais da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. v.3 - n.7 - jul. 1995 -
Belo Horizonte, 1995 

v. irregular 

Volumes anteriores publicados com variação 
no título e na periodicidade. 

ISSN 0102-9029 

CDU 3 2 8 ( 815 . 1) ( O 9 3 . 2 ) 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Gerência-Geral de Taquigrafia e Publicação 
Gerência de Publicação e Anais 
Telefones: (031) 290-7646 I 290-7645 
Rua Rodrigues Caldas, 30 
CEP: 30190-921 - Belo Horizonte - MG 



z 
\5 

"' .!:! .;;; 
E o 
~ 
" VI 

"' E 
2! 
VI 

Vi 
"' 'O 

"' "' ·~ 
"' c; 
c. 
o 
VI 
VI 
Ql 
(i 
É 

M E S A D A A S S E M B L É I A L E G I S L A T I V A 

DEPUTADO AGOSTINHO PATRÚS 
Presidente 

DEPUTADO WANDERLEY ÁVILA 
lQ-Vice-Presidente 

DEPUTADO SEBASTIÃO NAVARRO VIEIRA 
2Q-Vice-Presidente 

3o-Vice-Presidente 
- (1 icenciado) 

DEPUTADO RtMOLO ALOISE 
lQ-Secretário 

DEPUTADA MARIA JOSÉ HAUEISEN 
2Q-Secretário 

DEPUTADO IBRAHIM JACOB 
3Q-Secretário 

DEPUTADO ERMANO BATISTA 
4Q-Secretário 

DEPUTADO ANTÔNIO JÚLIO 
SQ-Secretário 

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DIRETOR-GERAL 
Dalmir de Jesus 

SECRETÁRIO-GERAL 
Paulo Rubens Navarro Vieira 





"' ~ . ., 
E 
õ 
E 
"' V> 

"' E 
!!! 
V> 
iii 
C> 

"C 

"' Q) 

-~ 
"' c;; 
c. 
o 
"' "' Q) 

c. 
É 

Partido da Social 
Agostinho Patrús 
Aílton Vilela 
Ajalmar Silva 
Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna 
Elbe Brandão 
Francisco Ramalho 
Hely Tarquínio 
João Leite 
José Bonifácio 

Partido do Movimento 
Anderson Adauto 
Antônio Andrade 
Antônio Júlio 
Antônio Roberto 
Bonifácio Mourão 
Geraldo Rezende 

Partido 
Alberto Pinto Coelho 
Antônio Genaro 
Carlos Murta 
Dimas Rodrigues 
Elmo Braz 

Partido da 
Bilac Pinto 
Clêuber Carneiro 
Djalma Diniz 
Jairo Ataíde 
Jorge Hannas 

DEPUTADOS 

Democracia Brasileira 
José Maria Barros 
Kemil Kumaira 
Maria 01 ívia 
Mauri Torres 
Miguel Barbosa 
Miguel Martini 
Péricles Ferreira 
Romeu Queiroz 
Simão Pedro Toledo 
Wandeley Ávila 

Democrático Brasileiro- PMDB 
Geraldo Santanna 
Jorge Eduardo de Oliveira 
José Henrique 
Rêmolo Aloise 
Toninha Zeitune 

Progressista - PP 
Gil Pereira 
Glycon Terra Pinto 
Luiz Antônio Zanto 
Paulo Pettersen 
Sebastião Helvécio 

Frente Liberal - PFL 
Leonídio Bouças 
Paulo Piau 
Sebastião Costa 
Sebastião Navarro Vieira 

Partido 
Almir Cardoso 
Anivaldo Antônio 
Durval Ângelo 
Geraldo Nascimento 

dos Trabalhadores - PT 
Gilmar Machado 
Ivo José 
Marcos Helênio 
Maria José Haueisen 

Partido Democrátio Trabalhista - PDT 
Alencar da Silveira Júnior Ivair Nogueira 
Ál'·aro Antônio José Braga 
Ibrahim Jacob Marcelo Gonçalves 



Carlos Pimenta 
Ermano Batista 

Partido Liberal - PL 
Olinto Godinho 
Ronaldo Vasconcellos 

Partido Trabalhista Brasileiro- PTB 
Dílzon Melo Paulo Schettino 
Marcelo Cecé 

Partido Socialista Democrático- PSDB 
Dinis Pinheiro Irani Barbosa 

Partido Popular Socialista- PPS 
Marco Régis 

Partido Socialista Brasileiro- PSB 
João Batista de Oliveira 

Partido verde - PV 
Wilson Trópia 

Partido Progressista Reformador - PPR 
Raul Lima Neto 



z 
(5 

"' .!:! .;;; 
E o 
] 
"' "' "' E 
CD v; 

Vi 
"' "C 

"' "' . .;: 
"' -m c. 
o 
"' "' "' o. 
~ 

COMISSÃO REPRESENTATIVA DA ASSEMBLÉIA PARA O RECESSO DE 

EFETIVOS: 
PSDB 
Elbe Brandão 
Miguel Martini 
Miguel Barbosa 
Aí 1 t on v i 1 e 1 a 

PMDB 
Bonifácio Mourão 
Antônio Roberto 

pp 
Gil Pereira 
Antônio Genaro 

PFL 
Sebastião Costa 
Leonídio Bouças 

PT 
Ivo José 
Durval Ângelo 

PDT 
Alencar da Silveira 

PL 
Olinto Godinho 

PTB 
Paulo Schettino 

JULHO DE 1995 

SUPLENTES: 
PSDB 
João Leite 
Maria 01 ívia 
Ajalmar Silva 
Vemil Kumaira 

PMDB 
Antônio Andrade 
Anderson Adauto 

pp 
Glycon Terra Pinto 
Dimas Rodrigues 

PFL 
Jairo Ataíde 
Jorge Hannas 

PT 
Gilmar Machado 
Marcos Helênio 

PDT 
Álvaro Antônio 

PL 
Carlos Pimenta 

PTB 
Dílzon Melo 









"' 111 .. 
E 
Q 

Vi 
Vi 
Q 

"C .. 
Q 

: -~ .. 
ãi c. 
o 
111 
fll 
Q) 

c. 
E 

SUMÁRIO 

MATÉRIA PUBLICADA EM 1Q DE JULHO DE 1995 ........... . 

Ata ................................................ . 
54ª Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia 
Legislativa, em 29 de junho de 1995, Interrompida 
para Homenagear o Dr. Celso Mello Azevedo ........ . 

Tramitação de Proposições........................... 22 

MATÉRIA PUBLICADA EM 4 DE JULHO DE 1995..... .. . . . . . . 39 

Atas................................................ 39 
29ª Reunião Ordinária de Debates da Assembléia 
Legislativa, em 30 de junho de 1995.. .. . . . . . . . . .. . 39 
20ª Reunião Extraordinária da Assembléia 
Legislativa, em 28 de junho de 1995............... 49 
2ª Reunião Ordinária da Comissão Parlamentar de 
Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Investigar a 
Prostituição Infantil na Região Norte de Minas.... 53 
6ª Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária......................... 54 
4ª Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária......................... 55 
7ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais............................ 56 
2ª Reunião Extraordinária da Comissão Parlamentar de 
Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Investigar 
a Prostituição Infantil na Região Norte de 
Minas............................................. 57 
7ª Reunião Extraordinária da Comissão ~e Fiscalização 
Financeira e Orçamentária............ . . . .. . . . . . . 58 
10ª Reunião Ordinária da ComissãG de Educação, 
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer............... 59 
Reunião Preparatória da Comissão Especial para 
Proceder a Estudos sobre o Mercosul e seu Impacto 
Político, Econômico e Social em Minas Gerais...... 61 

MATÉRIA PUBLICADA EM 5 DE JULHO DE 1995...... .. . . . . . 62 

Ata................................................. 62 
30ª Reunião Ordinária de Debates da Assembléia 
Legislativa, em 3 de julho de 1995... .. . . . .. . . . . . . 62 

Tramitação de Proposições........................... 77 

MATÉRIA PUBLICADA EM 6 DE JULHO DE 1995... .. . . . . . . . . 87 



Atas................................................ 87 
55a Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia 
Legislativa, em 4 de julho de 1995...... ..... .. . . . 87 
11a Reunião Especial da Assembléia Legislativa, 
Destinada a Receber o Deputado Tarcísio Henriques, 
Secretário de Estado da Justiça, em 29 de junho de 
1995.............................................. 88 
2a Reunião Conjunta das Comissões de Administração 
Pública, de Ciência e Tecnologia e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária......................... 101 
13a Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e 
Justiça........................................... 102 
6a Reunião Ordinária da Comissão de Redação....... 103 
4a Reunião Ordinária da Comissão Especial para 
Proceder a Estudos sobre o Enxugamento e a 
Desativação de Agências do Banco do Brasil no Estado 
de Minas Gera i s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
8a Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária......................... 105 
7a Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização....................... 105 

Tramitação de Proposições........................... 106 

MATÉRIA PUBLICADA EM 7 DE JULHO DE 1995 ...... ·. · · · · · 120 

Atas................................................ 120 
56a Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia 
Legislativa, em 5 de julho de. 19~5 .......... :·.: ·: 120 
5a Reunião Conjunta das Com1ssoes de Const1tu~çao e 
Justiça, de Educação, Cultura, Desporto e T~r1smo e 
Lazer e de Fiscalização Financeira e Orçamentaria. 160 
10a Reunião Ordinária da Comissão de Administração 
Pública .................... ···················.... 161 
3a Reunião Ordinária da Comissão Especial para 
verificar "In Loco" a Situação do Projeto Jaiba... 162 
8ª Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização....................... 163 

Tramitação de Proposições........................... 164 

MATÉRIA PUBLICADA EM 8 DE JULHO DE 1995.... .. .. . . . . . 179 

Atas................................................ 179 
57a Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia 
Legislativa, em 6 de julho de 1995................ 179 
21a Reunião Extraordinária da Assembléia 
Legislativa, em 4 de julho de 1995.. .. . .. ... . . .. .. 200 
22a Reunião Extraordinária da Assembléia Legislativa 
em 5 de julho de 1995 ............................. ' 205 

Tramitação de Proposições........................... 207 



z 
(; 

"' ~ .... 
E o 
] 
"' "' "' E 
"' iií 
iii 
"' ., 
"' "' .,.!i 

"' ãi a 
o 
"' "' "' c. 
É 

MATÉRIA PUBLICADA EM 11 DE JULHO DE 1995 ........... . 

Atas .............. ·································· 
23ª Reunião Extraordinária da Assembléia Legislativa, 
em 5 de julho de 1995 ............................ . 
6ª Audiência Pública Regional das Comissões 
Permanentes da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais na 13ª Legislatura .................. . 
7ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa do 
Consumi dor ....................................... . 
11ª Reunião Ordinária da Comissão de Agropecuária e 
Pol itica Rural ................................... . 
15ª Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização ...................... . 
9ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária ........................ . 
10ª Reunião Extraordinária da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária ........... . 
11ª Reunião Extraordinária da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária ........... . 
12ª Reunião Extraordinária da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária ........... . 

Tramitação de Proposições .......................... . 

MATÉRIA PUBLICADA EM 12 DE JULHO DE 1995 ........... . 

Atas ............. ··································· 
24ª Reunião Extraordinária da Assembléia Legislativa, 
em 6 de julho de 1995 ............................ . 
15ª Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente 
9ª Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização ...................... . 

Tramitação de Proposições .......................... . 

MATÉRIA PUBLICADA EM 13 DE JULHO DE 1995 ........... . 

Atas ........................... ····················· 
25ª Reunião Extraordinária da Assembléia Legislativa, 
em 6 de j u 1 ho de 1995 ............................ . 
1ª Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária ..................................... . 
3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Redação .. 
16ª Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização ...................... . 

Tramitação de Proposições .......................... . 

MATÉRIA PUBLICADA EM 14 DE JULHO DE 1995 ........... . 



/ 

Comunicações Despachadas pelo Sr. Presidente........ 285 

MATÉRIA PUBLICADA EM 15 DE JULHO DE 1995..... .. .. ... 286 

Atas................................................ 286 
3a Audiência Pública Regional da 13a Legislatura da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
Realizada em Unaí, nos Dias 18 e 19 de Maio de 1995, 
Destinada a Ouvir o Poder Público e a Sociedade 
Organizada da Região Nordeste..................... 286 
4a Audiência Pública Regional da 13a Legislatura da 
Assembléia Legislativa, Realizada em Itabira, nos 
dias 22 e 23 de Maio de 1995, Destinada a Ouvir o 
Poder Público e a Sociedade Organizada da Parte da 
Região Central Que Compreende as Microrregiões de 
Belo Horizonte e Itabira........... .. .. .. . . ... ... . 290 

MATÉRIA PUBLICADA EM 18 DE JULHO DE 1995.... .. .. .. . . 294 

Ata................................................. 294 
14a Reunião Ordinária da Comissão de Saúde e Ação 
Social............................................ 294 

MATÉRIA PUBLICADA EM 25 DE JULHO DE 1995...... .. . .. . 296 

Tramitação de Proposições .......................... . 296 

MATÉRIA PUBLICADA EM 26 DE JULHO DE 1995...... .. .. .. 310 

Tramitação de Proposições........................... 310 

MATÉRIA PUBLICADA EM 27 DE JULHO DE 1995...... .. .. . . 317 

Ata................................................. 317 
14a Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e 
Justiça........................................... 317 

Tramitação de Proposições........................... 318 

MATÉRIA PUBLICADA EM 28 DE JULHO DE 1995.. ... . . . .. . . 322 

Tramitação de Proposições........................... 322 

MATÉRIA PUBLICADA EM 29 DE JULHO DE 1995..... .. .. ... 323 

Comunicações Despachadas pelo Sr. Presidente........ 323 



"' ·~ 
'"' E 
.§ 
c: 

V> 

"' E 
"' üí 
üi 
"' 'O 

"' "' ·.:t 
!! 
"' a 
o 
V> 
V> ., 
c. 
.§ 

Índice o nomástico ................................. . .. . . .. .. . . . . 325 



~-! 

/ 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 1Q DE JULHO DE 1995 

ATA 

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 29 DE JUNHO DE 1995, INTERROMPIDA PARA 

HOMENAGEAR O DR. CELSO MELLO DE AZEVEDO 
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley 

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

Correspondência: Ofício nQ 5/95, do Governador do Estado; 
ofícios, telegramas e cartões - Apresentação de Proposições: 
Projetos de Lei nQs 337 a 340/95 - Requerimentos nQs 553 a 
558/95 Requerimen: ' dos Deputados Wanderley Ávila, 
Wanderley Ávila e outr.:, Hely Tarquínio e José Bonifácio e 
da Comissão de Assuntos Municipais Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Gil Pereira e Simão Pedro Toledo 
- Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Marcelo Gonçalves 
- Interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da Mesa 
- Destinação da interrupção - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Romeu Queiroz e do Dr. Celso Mello de 
Azevedo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento da homenagem Reabertura dos trabalhos 
ordinários- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de 
inscrições - Palavras do Sr. Presidente Designação de 
comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Indicação do Dr. Adair Ribeiro para Integrar, na Condição de 
Membro, o Conselho Estadual de Educação Leitura de 
comunicações apresentadas - Requerimento do Deputado Romeu 
Queiroz; aprovação - Requerimentos: Requerimento do Deputado 
Wanderley Ávila; encaminhamento à Comissão de Educação -
Requerimentos dos Deputados Hely Tarquínio e Wanderley Ávila 
e outros; deferimento - Requerimentos dos Deputados José 
Bonifácio e Carlos Pimenta (3); aprovação Discussão e 
votação de pareceres: Pareceres da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei nQs 117, 119, 148, 
149 e 174/95; aprovação - 2ª Fase: Discussão e votação de 
proposições: Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei 
Complementar nQ 3/95; Requerimento do Deputado Marcos 
Helênio; deferimento - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei Complementar nQ 4/95; Requerimento do Deputado Marcos 
Helênio; deferimento - ENCERRAMENTO. 

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

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ermano Batista- Antônio Júlio- Aílton Vilela-
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso- Álvaro Antônio 
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
Antônio Roberto - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos 
Murta- Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo-

~ 
~ 
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Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elbe Brandão - Elmo Braz 
- Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado Hely 
Tarquínio- Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas- José Bonifácio- José Braga- José Henrique- Kemil 
Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz A~tónio Zanto - Marcelo 
Cecé- Marcelo Gonçalves -Marco R2gis- Maria Olivia 
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio - Simão Pedro Toledo. 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, iniciam~s. os nossos trabal~os .. Com a 
palavra, a Sra. 2a-Secretaria, para proceder a le1tura da 
ata da reunião anterior. 

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
- Ata 

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secre~ária, procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que e aprovada sem 
restrições. 

Correspondência 
- A Deputada Elbe Brandão, la-Secretária 

seguinte correspondência: 
"ad hoc", lê a 

OFÍCIOS 
NQ 5/95, do Governador do Estado, acusando recebimento de 

ofício que encaminhou solicitação contida em requerimento do 
Deputado Kemil Kumaira (implantação de distrito industrial 
no Município de Teófilo OtOni), e 7-anifestando seu apoio à 
iniciativa. (-Anexe-se ao Requerime:to nQ 188/95.) 

Do Sr. Genésio Bernardino, Deputado Federal, acusando o 
recebimento do Ofício nQ 1.115/95/SGM, que encaminha o 
Oficio nQ 1. 103/95/SGM, endereçado ao Presidente da 
República, e manifestando seu apoio ao assunto. 

Do Sr. Sebastião Rosenburg, Presidente do TRE-MG, 
informando, em resposta ao Ofício nQ 1. 171/95/SGM, que não 
poderá atender à solicitação desta Casa, pois há processos 
de prestação de contas concernentes ao pleito de 1994 que 
ainda não foram julgados por essa Corte. (- À Comissão de 
Defesa do Consumidor.) 

Do Sr. Eliseu Santos, Presidente da Comissão de Saúde e 
Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do 
Sul, solicitando o envio de listagem dos projetos de lei 
aprovados nesta Casa em 1994 e pondo à disposição desta 
Assembléia os projetos de lei aprovados naquela Casa. 

Dos Srs. AntOnio Eloísio Gomes, Ferdinando Leite Alvarenga, 
Fioravante Pitol Neto (2), Gerson Duarte, Hélio Paiva, 
Ilário Aparecido Lacerda, Jackson Munhõz Perdigão, Jair 
Toledo Paiva, Jarbas Fernandes, Jassy Gonçalves de Souza, 
João Batista Arantes da Silva, José Constantino Gonçalves, 
José Renato Prata de Carvalho, José Roberto Duarte, José 
Secundino Ferreira, Luiz AntOnio Pinto, Mílton Campos de 
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Carvalho, Pedro Campos Delorto, Renato Guimarães, Tarcísio 
Henriques Filho, Vinicius Barroso Araújo, Prefeitos 
Municipais de Pedralva, Laranjal, Laranjeiras, Campanário, 
Durandí, Oliveira Fortes, Itambacuri, Paiva, Nova Ponte. 
Braúnas, Ituiutaba, Raul Soares, Pirajuba, Pratápolis, 
Antônio Dias, Resende Costa, Caldas, Santa Rita do Itueto, 
Matias Barbosa, Cataguases, Caiana; Sílvio Pereira d~ 
Andrade, Vice-Prefeito Municipal de Três Pontas; Anés': 
Ferreira Neto, ~dison Silva de Menezes, Eugênio Pascel11 
Gonçalves Lima, Jésus Gomes Colem, José João Pinto, José 
Joaquim Pinto. José Marcos B. Miguel. José Natalino Pereira 
Torres, Renato Paiva Campos, Tolentino de Andrade, Walter 
Arantes Guimarães, Presidentes das Câmaras Municipais de 
Lima Duarte, Iturama, Coronel Fabriciano, Campanário, 
Alpercata, Indianópolis, Pedralva, Itambacuri, Durandé, 
Braúnas, Ituiutaba; Antônio Belasque Filho, 51Q Juiz 
Substituto da Comarca de Itamarandiba; José Maria Moreira, 
Secretário Municipal de Itamarandiba, João Rufino Sobrinho, 
Vereador à Câmara Municipal de Mantena; Jefferson Araújo, 
Diretor do Departamento Administrativo da Prefeitura 
Municipal de Conselheiro Pena; Nelton Ferreira da Silva, 
Secretário do Prefeito Municipal de Simão Pereira; Aldo 
Moisés do Nascimento, Presidente do PTB do Município de Lima 
Duarte; José Augusto de Oliveira. Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Li~~ Duarte, Olaria, Pedro 
Teixeira; Nelson Coelho, Diretor da Cooperativa Mista dos 
Produtores Rurais de Conselheiro Pena Ltda. - COOPMISTA -. 
Sebastião Antunes. Presidente da Associação dos 
Reflorestadores da Serra da Mantiqueira, de Delfim Moreira; 
Walter Barrancos, Presidente do Sindicato Rural de Teófilo 
Otôni; G. J. Maia, Presidente do Sindicato Rural de 
Conselheiro Pena; Teodomiro Dias da Costa, Diretor de 
Finanças do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paulistas; 
Jalmirez Leão dos Santos, Venerável da Loja Maçônica 
Esperança do Vale nQ 15 do Município de Itamarandiba; Júlio 
Maria Ferrar i. Venerável da Loja Maçônica Verdadeira 
Caridade de Carangola; Paulo Emílio dos Santos, Presidente 
da Associação Comunitária Conselheirense do Município de 
Conselheiro Pena; Sebastião Teixeira da Costa, Presidente do 
Lions Club de Lima Duarte; Cláudio Santos Réche, Diretor do 
SESI do Município de Carangola; Geraldo Gonçalves Coelho, 
Diretor Administrativo do Hospital de Itamarandiba; 
Aparecida da Paixão de Almeida, do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Peçanha, solicitando o apoio da Casa 
à aprovação do Projeto de Lei nQ 285/95, em sua forma 
original. (- Anexem-se ao Projeto de Lei nQ 285/95.) 

Do Sr. Paulo Fero11a da Silva, Prefeito Municipal de 
Uberlândia, agradecendo o recebimento de exemplar de 
"Deputados Mineiros 1995/1999" e cumprimentando a Casa pela 
publicação da obra. 

Do Sr. Solon Ferreira da Rocha Filho, Presidente da Câmara 
Municipal de Nanuque, encaminhando levantamento detalhado da 
realidade socioeconômica do município e solicitando à Casa 
empenho em favor da pretensão dessa municipalidade de 
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implantação de indústrias de pequeno e médio portes. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do S~. Wilson da Costa Leite, Presidente da Camara 
Municipal de Cristiano Otôni, informando da posse como 
Vereador, em 23/6/95, do Sr. Geraldo de Paula Vieira 
Sobrinho. 

Do Sr. Solano Filardi, Diretor-Geral do IPEM-MG (2), 
informando a composição da nova diretoria desse Instituto e 
agradecendo convite para a reunião especial em homenagem ao 
Engo. Louis Ensch. 

Do Cel.-PM Lúcio Emílio do Espírito Santo, Coordenador da 
Assessoria Parlamentar da PMMG, encaminhando o organograma 
dessa corporação e relacionando os dispositivos legais e os 
convênios que amparam as ações da instituição, no tocante à 
preservação do meio ambiente. (- À Comissão de Meio 
Ambiente.) 

Do Ten. Cel. PM Márcio José de Almeida, Secretário 
Executivo da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC-
MG -, em atenção a requerimento do Deputado Dimas Rodrigues 
(solicitação de assistência aos municípios integrantes da 
área mineira da SUDENE), inf~rmando que os municípios 
citados foram contemplados com o Programa de Distribuição de 
Cestas Básicas do Governo Federal - PRODEA II e que os 
municípios dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri estão 
tendo prioridade, já que não estão sendo atendidos pelo 
PRODEA II. 

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário Adjunto do Planejamento, 
informando que será representado por seu Assessor de 
Gabinete, Sr. Marco Antônio Seabra de Abreu Rocha, na 
audiência pública a se realizar no dia 27 do corrente mês. 

Da Sra. Fabiana Ramos Bortone, Chefe de Gabinete da 
Presidência da Assembléia Legislativa de Roraima, enviando 
cópia do Ofício nQ 1.763/R, do Supremo Tribunal Federal, que 
encaminha a Ação Direta de Inconstitucionalidade nQ 1.140-
5/600. 

Do Sr. Rubens Kroeff, Chefe de Gabinete da 
Planejamento, em atenção ao Ofício nQ 
informando que os Quadros Mensais de Controle 
Çréditos Suplementares estão sendo enviados a 
A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Secretaria do 
1.201/95/SGM, 
do Limite dos 
esta Casa. (-

Do Sr. Argemiro Magalhães Netto, Chefe 
Representação do Ministério da Saúde 
agradecendo convite para participar do 
Debates promovido por esta Casa. 

do Escritório de 
em Minas Gerais, 

Ciclo Nacional de 

Da Sra. Maria Eliane Novaes, Diretora da Superintendência 
de Organização do Atendimento Escolar da Secretaria da 
Educação, comunicando, em atenção a requerimento da Comissão 
de Justiça, a alteração do nome da Escola Estadual Bairro 
Jardim Bela Vista, localizada no Município de Poços de 
Caldas, para Escola Estadual Lions Clube Centro. (- À 
Comissão de Justiça.) 

Da Sra. Rosangela Carvalho da Silva e outros, funcionários 
da Divisão de Pagamento de Pessoal/Sul da Secretaria da 
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Fazenda, manifestando sua pos1çao contrária ao Projeto de 
Lei nQ 219/95. (-Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 219/95.) 

Do Sr. Romeu Scarioli, Presidente do Centro das Indústrias 
das Cidades Industriais de Minas Gerais CICI-MG , 
agradecendo convite para a reunião especial em homenagem à 
memória do Engo. Louis Ensch. 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do 

Tribunal de Justiça, Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, 
Presidente do Tribunal de Contas, Ademir Lucas Gomes, 
Secretário de Esportes, Lazer e Turismo, Júlio Boechat 
Braga, Presidente da TELEMIG, e Raimundo Cândido Júnior, 
Presidente da OAB-MG, agradecendo convite para a reunião 
especial em homenagem ao Sr. Celso Mello de Azevedo. 

Do Sr. Zaire Rezende (2), Deputado Federal, agradecendo os 
convites para a reun1ao de instalação da Subcomissão 
Especial das Micro, Pequenas e Médias Empresas e para o 
Ciclo Nacional de Debates. 

Dos Srs. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do 
Tribunal de Justiça, Márcio Reinaldo Moreira, Deputado 
Federal. Ademir Lucas Gomes, Secretário de Esportes, Lazer e 
Turismo, Germim Loureiro, Prefeito Municipal de João 
Monlevade, Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Presidente do 
Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, 
Homero Ferreira Diniz, Superintendente Regional da Caixa 
Ecor~~ica Federal, Raimundo Cândido Júnior, Presidente da 
OAB-~~. José Alencar Gomes da Silva e Márcus Vianna e da 
viúva de Ives Matheu, agradecendo convite para a reunião 
especial em homenagem ao Engo. Louis Ensch. 

CARTÕES 
Dos Srs. Eduardo Azeredo, Governador do Estaao, e José 

Romualdo Fialho Cronembeger, Prefeito Municipal de Carmo do 
Rio Claro, agradecendo o envio da publicação "Deputados 
Mineiros - 1995/199?". 

Do Sr. Hugo Ro:~igues da Cunha, Deputado Federal, 
cumprimentando pela realização da reun1ao especial em 
homenagem à memória do Engo. Louis Ensch. 

Federal, e 
da Fazenda, 

Nacional de 

Dos Srs. Hugo Rodrigues da Cunha, Deputado 
Judite Franklin Vidal, Delegada do Ministério 
agradecendo convite para participar do Ciclo 
Debates promovido por esta Assembléia. 

Do General-de-Brigada Álvaro Henrique Vianna de Moraes, 
Comandante da 4a Brigada de Infantaria Motorizada, e da Sra. 
Judite Franklin Vidal, Delegada do Ministério da Fazenda, 
agradecendo convite para participar da Subcomissão Especial 
das Micro, Pequenas e Médias Empresas, da Comissão de 
Economia, Indústria e Comércio da Câmara Federal. 
o Sr. Presidente - A Mesa passa a recebe~ ~reposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos ~ara o Pequeno 
Expediente . 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 337/95 

'-----------------------------------------------------------------~ 
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Proibe a venda e o consumo de bebida alcoólica nas 
dependências de estádios de futebol das administrações 
públicas direta e indireta do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Ficam proibidos a venda e o consumo de bebida 

alcoólica nos estádios de futebol pertencentes às 
administrações públicas direta e indireta do Estado, quando 
da realização de eventos esportivos em suas dependências. 
Art. 2Q -O descumprimento do disposto no artigo anterior 

sujeita o infrator às seguintes penalidades: 
I se consumidor, sua retirada das dependências do 

estádio; 
II - se fornecedor, a rescisão do contrato por ele firmado 

com o órgão ou a entidade da administração pública. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1995. 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais 
Justificação: A violência perpetrada por verdadeiras 

"gangs" de baderneiros, quando da realização de partidas de 
futebol em Minas Gerais ou outras unidades da Federação, 
tem-se tornado problema de ordem pública e está a demandar 
urgentes providências para se coibirem esses abusos. 
Esta Comissão, em audiência pública para debater o 

problema, pôde constatar que tal vandalismo está diretamente 
ligado ao consumo de bebida alcoólica. Concluiu, assim, pela 
necessidade de apresentação deste projeto de lei, que teve 
apoio de todos os presentes àquela reunião, incluindo-se 
representantes das torcidas organizadas, dos clubes e das 
entidades ligadas ao esporte. 
Contamos, pois, com o apoio de nossos pares à aprovação da 

proposta, que vai ao encontro dos maiores interesses do 
esporte mineiro, motivando, inclusive, o retorno aos 
estádios daqueles que os abandonaram em face do perigo que a 
violência representa para a sua integridade fisica. 
-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 338/95 
Declara de utilidade pública a Associação da Creche Recanto 

Feliz, com sede no Municipio de Monte Azul. 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

da Creche Recanto Feliz, com sede no Municipio de Monte 
Azul. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Jairo Ataide 
Justificação: A Associação da Creche Recanto Feliz atende a 

todos os requisitos legais para se tornar entidade de 
utilidade pública, como comprovam os documentos anexos. 
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Assim sendo, submetemos à aprec ação dos Deputados o 
projeto que ora apresentamos, sol'~itando o apoio para sua 
aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 339/95 
Declara de utilidade públ'ca o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário de Riachinho, com sede no Município de Monte 
Azul. 
Art. 1Q- Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário de Riachinho, com sede no 
Município de Monte Azul. 
Art. 2Q ~sta lei entra ?~ vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Jairo Ataíde 
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitá- ·o de 

Riachinho atende a todos os requisitos legais par2 ser 
declarado de utilidade pública, como comprovam os documentos 
anexos. 

Assim sendo, submetemos à apreciação dos nobres pares o 
projeto que ora apresentamos, solicitando o seu apoio para a 
aprovação deste. 
-Publicado, vai o 

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

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

PROJETO DE LEI NQ 340/95 
Declara de 

Comunitário 
Azul. 

utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 
de Rebentão, com sede no Município de Monte 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário de Rebentão, com sede no 
Município de Monte Azul. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Jairo Ataíde 
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 

Rebentão preenche todos os requisitos legais para se to~nar 
entidade de utilidade pública, como comprovam os documentos 
anexos. 

Assim sendo, submetemos à apreciação dos Deputados este 
projeto, solicitando apoio para sua aprovação. 
-Publicado, vai o pro~~to às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
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NQ 553/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
construção de rodovia ligando os Municípios de Liberdade e 
Quatis. (-À Comissão de Administração Pública.) 

NQ 554/95, do Deputado Álvaro Antônio, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Administração com vistas ao 
pagamento retroativo a março deste ano dos servidores 
aposentados da Secretaria da Educação cujo posicionamento 
não foi ainda publicado. (-À Comissão de Educação.) 

NQ 555/95, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a 
TELEMIG pela passagem do Dia da Telefonista. 

NQ 556/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à 
regularização do abastecimento de água nos Bairros Alto 
Alterosa e Nossa Senhora de Fátima e em suas adjacências, no 
Município de Betim. 

NQ 557/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
formação de consórcio entre órgãos públicos e empresas 
privadas, objetivando a extensão do metrô do Bairro 
Eldorado, em Contagem, até o Município de Betim. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

NQ 558/95, do Deputado Toninha Zeitune, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à 
implantação de unidade do Corpo de Bombeiros no Município de 
Guaxupé. (-À Comissão de Defesa Social.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja retirado de 
tramitação o Requerimento n~ 549/95. 

Do Deputado Wanderley Avila e outros, solicitando a 
convocação de reunião especial no dia 21 de agosto, em 
comemoração do Dia do Maçom. 

Do Deputado Hely Tarquínio, solicitando que o Projeto de 
Lei nQ 169/95 seja encaminhado à Comissão de Educação. 

Do Deputado José Bonifácio, solicitando a tramitação em 
regime de urgência da Mensagem nQ 16/95. 
- O requerimento da Comissão de Assuntos Municipais foi 

publicado na edição de 30/6/95. 
COMUNICAÇÕES 

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 
Gil Pereira e Simão Pedro Toledo. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente -

Gonçalves. 
Com a palavra, o Deputado Marcelo 

O Deputado Marcelo Gonçalves Sr. 
Deputadas e Srs. Deputados, venho mais 
tribuna, a fim de prestar homenagem ao 
Alves, fundador do Hospital Mário Penna e 
que completa 88 anos. 

Presidente, Sras. 
uma vez a esta 

Prof. João Rezende 
professor da UFMG, 

Há 70 anos começou seu trabalho, ainda como estudante do 
curso de Medicina. Até hoje freqüenta, diariamente, o Mário 
Penna. Médico digno e de grande responsabilidade, faz 
severas críticas ao SUS. 

- I 
I 
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O professor incentiva toda a população a participar da luta 
contra o câncer, lembrando que esta especialidade da 
medicina é uma das mais caras do mundo. Ele tem como 
objetivo aumentar o número de núcleos existentes em Minas 
Gerais, que são 80 e realizam um trabalho de identificar o 
doente, encaminhá-lo a um tratamento digno e, ainda, apoiar 
os familiares. 

Fica aqui minha homenagem a tão ilustre médico e cidadão, 
que, com seu trabalho incansável, dignifica a classe no 
País. Muito obrigado. 
Quero, também, fazer um alerta aos responsáveis pela saúde 

em Minas Gerais. A partir do dia 1Q do mês que vem, a classe 
dos médicos anestesis-_s entrará em greve. Eles atenderão 
apenas as urgências, c_ seja, mais uma vez a classe pobre 
será sacrificada em nosso Estado, com a paralisação do 
trabalho dos médicos anestesistas. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
o Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos 

ordinários para, nos termos do§ 1Q do art. 23 do Regimento 
Interno, prestar homenagem ao Dr. Celso Mello de Azevedo, 
Provedor da Santa Casa de Misericórdia ae Belo Horizonte. 
Estão interrompidos os trabalhos. 

Composição da Mesa 
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) Estão 

reabertos os trabalhos. Esta Presidência convida para tomar 
assento à mesa os Exmos. Srs. Amilcar Martins, Secretário da 
Casa Civil, representante do Sr. Governador do Estado 
Eduardo Azeredo; Dr. Celso Mello de Azevedo, nosso ilustre 
homenageado; Deputado José Ferraz, Secretário do Trabalho e 
Ação Social; Profa. Berenice Menegale, Secretária da 
Cultura; Arésio Dâmaso, Secretário Extraordinário de 
Assuntos Legislativos e Procurador-Geral do Estado; 
Conselheiro Nilson Gontijo, representante do Tribunal de 
Contas do Estado; Celso Furtado Azevedo, Secretário Adjunto 
de Obras Públicas; João Ferraz, ex-Presidente desta 
Assembléia; e Deputada Maria José Haueisen, 2ª-Secretária 
desta Casa, representante do 1Q-Secretário. 

Destinação da Interrupção 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reun1ao a 

homenagear o Dr. Celso Mello de Azevedo, Provedor da Santa 
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. 

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

Hino Nacional. 
-Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Deputado Romeu Q~ ~oz 
O Sr. Presidente - Esta Presidência concede a palavra ao 

Deputado Romeu Queiroz, autor do requerimento que suscitou a 
realização desta homenagem. 
O Deputado Romeu Queiroz - Exmos. Srs. Deputado Agostinho 

Patrús, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado; 
Amil~-·~ Martins, Secretário da Casa Civil, representante do 
Sr. ~~1ernador do Estado Eduardo Azeredo; Dr. Celso Mello de 
Azeveao, nosso ilustre homenageado; Deputado José Ferraz, 
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secretário do Trabalho e Ação Social; Profa. Berenice 
Menegale, Secretária da Cultura; Arésio Dâmaso, Secretário 
Extraordinário para Assuntos Legislativos e Procurador-Geral 
do Estado; Conselheiro Nilson Gontijo, representante do 
Tribunal de Contas do Estado; Celso Furtado de Azevedo, 
Secretário Adjunto de Obras Públicas; João Ferraz, ex-
Presidente desta Casa; e Deputada Maria José Haueisen, 2ª-
Secretária da Assembléia Legislativa do Estado, hoje, o povo 
mineiro, por intermédio de seus representantes nesta Casa, 
homenageia um homem cujo perfil se encaixa inteiramente na 
moldura dos filhos ilustres de Minas, verdadeiros varões de 
Plutarco, cuja ação tem poder transfigurador sobre a 
sociedade do seu tempo e sobre as gerações futuras. 

Discorrer sobre a vida e a obra do Dr. Celso Mello de 
Azevedo é tentar apreender, em palavras, o significado de 
uma vida pública rica em qualidades peregrinas. São tantos 
os papéis que ele vem desempenhando, com patriotismo, 
competência e desprendimento, que é difícil decidir qual, 
entre estas facetas, merece maior destaque: a do político, a 
do engenheiro, a do empresário ou a do benemérito da Santa 
Casa de Misericórdia. De tal modo se confundem essas facetas 
numa só personalidade que não é fácil focalizar uma delas 
omitindo as outras. 
Eleito Prefeito de Belo Horizonte, nosso homenageado 

cumpriu o seu mandato no período de 1954 a 1959. Zeloso, 
atento às questões públicas e às gra~des demandas da 
população, conseguiu, depois de quatro decadas, permanecer 
na memória dos belo-horizontinos como um dos melhores 
administradores da cidade e uma das suas figuras simbólicas. 

Deve-se registrar que nos anos 50 e 60 ainda estavam em 
plena atividade algumas das mais importantes gerações de 
Minas Gerais. Homens como Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
Tancredo Neves, José Francisco Bias Fortes, Israel Pinheiro, 
Renato Azeredo, Mílton Campos, Pedro Aleixo, Magalhães 
Pinto, José Bonifácio, Oscar Dias Corrêa e José Maria Alkmim 
-para ficar só em alguns exemplos bem ilustrativos 
revezavam-se nas Casas Legislativas, nos Conselhos da 
República e nos mais altos cargos da magistratura. Saído da 
Era Vargas, tragicamente encerrada em 1954, o Brasil 
preparava-se para ingressar em uma quadra decisiva, em busca 
da sua maioridade no concerto das nações. 

E o então Prefeito de Belo Horizonte, à frente de uma 
cidade que fora dirigida, entre outros nomes ilustres, por 
JK, sobressaiu-se como grande administrador público, 
perfeitamente sintonizado com um estilo de fazer política 
que marcou época na história republicana. 
Bastam as circunstâncias aqui narradas para consagrar a 

carreira de um político que não se encerrou aí, mas teve 
continuidade em outras destacadas missões. Recorde-se a sua 
atuação como Secretário de Desenvolvimento e Obras Públicas 
do Estado de Minas Gerais, no período de 1961 a 1965. Criou 
nessa época a Eletrificação de Minas Gerais - ERMIG -, da 
qual foi presidente no período de 1963 a 1965. Foi ainda 
fundador e Presidente da Associação Mineira de Municípios, 



11 

Presidente da Companhia de Distritos :ndustriais - CDI-MG -
e da AÇOMINAS. como engenheiro e empresário, fundou a Construtora Mello de 
Azevedo S.A., da qual é Diretor-Presidente. Esteve ainda à 
frente da DEMISA, fábrica de motores, e da Industrial ca~~ 
do Brasil, empresas que soube consolidar e fazer cresce 
Presidiu também o jornal "0 Diário" e a "Rádio Jornal ae 
Minas", da Arquidiocese de Belo Horizonte. 
~ a imagem pública do Dr. Celso Mello de Azevedo, nos 

d; .• atuais, está intimamente associada a sua atuação como 
provedor da Santa Casa de Misericórdia. A essa instituição 
ele tem dado o melhor de si, empenhando-se dia e noite para 
mantê-la em funcionamento, cumprindo sua relevante função 
social. Trata-se, nada mais, nada menos, do maior complexo 
assistencial de Minas Gerais e do maior hospital do Brasil 
em número de leitos. 

Nos últimos dias, o Governador Eduardo Azeredc. sabedor das 
dificuldades enfrentadas pela Santa Casa, depois de receber 
seguidos apelos, resolveu repassar à entidade recursos do 
erário, com o objetivo de amenizar a sua situação. A crise 
que hoje lavra no sistema de saúde ameaça, neste momento, 
cerca de 1.500 organizações congêneres no Brasil. Não 
obstante o apoio governamental, aumenta, a cada dia, nos 
meios políticos do Estado, a consciência de que é necessário 
faz~~ muito mais pela instituição, para permitir que ela 
con:inue a prestar seus relevantes serviços à população de 
Minas. Essa é uma tarefa .~gente, de que não podem declinar 
as lideranças políticas e :,presariais mineiras, sob o risco 
de se om~tire~ diante de uma questão fundamental para a 
própria c·jada· a. 
Todo po\_, toda nação precisa do t2·ento, do preparo e da 

dedicação de homens capazes de colc:3r, acima dos seus 
interesses, o serviço à pátria. Outros cidadãos podem ser 
necessários á tarefa de construir a nacionalidade; mas 
aqueles a quem nos referimos são os indispensáveis: são eles 
que servem de ref §ncia e de norte ao esforço das gerações. 
o que qualifica -~ homem público, na acepção do termo, é 

essa capacidade de buscar valores que estão acima de ganhos 
pessoais imediatos, valores que contribuem não para aumentar 
as próprias conquistas materiais, mas para enriquecer a 
existência de seus semelhantes. 

Os mineiros e belo-horizontinos de hoje e de ontem sabem 
que a grandeza de Minas não é mera figura de retórica: 
trata-se do desdobramento, ao longo dos séculos, de um 
projeto histórico, firmado com o sacrifício dos nossos 
antepassados. Da luta dos Inconfidentes aos dias atuais 
gerações inteiras fizeram do solo mineiro a base física d~ 
um sonho de crescimento político e de prosperidade 
econômica. Na política, temos contado com a presença das 
Gerais em momentos decisivos da vida nacional; na economia 
uma série ~e decisões ponderadas e competentes, adotadas ab 
longo de varias administrações, começa a produzir os seus 
frutos, situando nosso Estado, na palavra de um dos mais 
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abalizados jornalistas brasileiros, élio Gáspari, como "o 
mais robusto da Federaç~o·. 
Àqueles que contribuíram e continuam a contribuir para que 

esta terra figure em t~o honrosa posiç~o. a gente da 
montanha reservará o reconhecimento e a gratid~o que sempre 
foram a sua característica. Eis a raz~o pela qual a 
Assembléia Legislativa, sintonizada com a vontade do nosso 
povo, realiza, no dia de hoje, esta cerimônia pública de 
homenagem e de agradecimento ao político, empresário e 
humanista Celso Mello de Azevedo. 

Palavras do Sr. Celso Mello de Azevedo 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Dr. Celso Mello de 

Azevedo, Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Belo 
Horizonte, nosso homenageado desta tarde. 

O Sr. Celso Mello de Azevedo -Sr. Presidente, Deputado 
Agostinho Patrús; Dr. Amilcar Martins, Secretário de Estado 
da casa Civil, representante, nesta solenidade, do 
Governador do Estado Eduardo Azeredo, nosso fraternal amigo; 
Deputado José Ferraz, Secretário do Trabalho e Ação Social; 
Profa. Berenice Menegale, Secretária da Cultura; D~. Arésio 
Dâmaso, Secretário Extraordinário para Assuntos Leg~slativos 
e Procurador-Geral do Estado; Conselheiro Nilson Gontijo, 
meu velho amigo e companheiro de lutas, Vereador à Câmara de 
Belo Horizonte quando fui Prefeito; meu filho, Celso Furtado 
de Azevedo, Secretário Adjunto de Obras Públicas; meu caro 
amigo Deputado João Ferraz, adversário de inúmeras lutas 
esportivas; Deputada Maria José Haueisen, 2ª-Secretária 
desta Assembléia; meus amigos, minhas senhoras, senhores 
membros da Mesa Administrativa da Santa Casa de Misericórdia 
de Belo Horizonte, Dalca, meus filhos, minhas amigas e meus 
amigos, afeiçoei-me, há muito, à idéia de que a presença do 
ser humano -porque dotado de razão, inteligência e vontade 
- há de sempre carrear ou sugerir testemunhos de convicções, 
em face dos problemas humanos que nos cercam. 

Na construção da vida soci2'. desempenha papel de 
fundamental importância a comun':ação oportuna da idéia 
essencial, aquela que exprima vivência e, por isso mesmo, 
tenha força para repercutir e produzir frutos em outrem. 

Refiro-me à mensagem, avidamente aguardada por aqueles, em 
derredor, para quem os caminhos se estreitaram e têm 
necessidade da boa nova, que pelo menos acenda a esperança. 

Há momentos em que essa comunicação se torna 
particularmente fecunda, no espírito e no coração do 
próximo, pelo conteúdo da mensagem. 
O que, no pórtico desta fala, desejo exprimir é que nos 

devemos sentir irreversivelmente comprometidos com o 
prox1mo, por imperativo da consciência social. 
Essa consciência é de fundamental importância p~ra a 

construç~o de novos rumos, que ela habite cada um de nos; na 
verdade, ela não se confunde com a simples compreensão dos 
problemas. Mais do que isso, ter consciência é ter a 
percepção profunda da idéia e do propósito; ela envolve 
assimilação e, por isso mesmo, ela é que dita o 
comportamento gerador de conseqüência prática; ela é que 
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efetivamente move o homem, o arrasta, mesmo, para os 
resultados desejados. 
Quando essa percepção profunda e assimilada se dirige à 

solução dos grandes problemas da vida em comum, sua 
repercussão cresce em cadeia. 
Essa é a consciência social, o grande vetor, na construção 

do mundo moderno, porque tem que ver com a promoção e o 
aperfeiçoamento do homem, como membro da sociedade; tem que 
ver com a saúde de todos, a educação de todos. a moradia de 
todos, o emprego de todos. 
A consciência social tem, pois, conteúdo essencialmente 

moral, porque implica a distribuição justa dos bens da vida, 
pelo respeito devido à dignidade humana. 

Há um mínimo de bem-estar social de que ninguém pode estar 
privado, porque, afinal, somos todos iguais, não apenas 
porque a lei diga que, perante ela, somos todos iguais, mas 
porque essa igualdade já decorre do simples fato de existir. 

Os comandos externos a que nos sujeitamos têm valia 
teórica, muito freqüentemente apenas teórica, porque, 
inexistindo a conscientização que é o processo de 
assimilar, incorporar ao nosso ser a idéia, o processo de 
convicção, enfim -, a regra exterior, o simples preceito 
fica significando muito pouco, quase nada, ou nada mesmo. 

Por isso, se costuma dizer, com acerto, que a idéia, mesmo 
a melhor, é fácil de ser dita; mas, quase sempre, é muito 
difícil vê-la operar os resultados desejados e esperados; é 
que o passo seguinte não se alcançou, não houve a 
conscientização, mas o simples exercício especulativo, no 
plano do intelectualismo. 

Muitas vezes, expressamos o de:ejo de um tempo novo, 
carreando a mudança fundamental ~a convivência humana, a 
partir de que sejamos mais fraternos, mais justos, as 
desigualdades menos gritantes, cada qual recolhendo da vida 
os mínimos que a natureza humana exige. 

Essa, a idéia, que comove, porque alardeadora de desígnios 
comuns, sob postulados teoricamente estimados, como o da 
liberdade de pensar e crer e o do direito de não se sofrer a 
violência, nem a fome, nem a doença. 

Na prática, no entanto, costumamos oferecer pouco, muito 
pouco, para a construção efetiva desse r.~vo mundo; assusta-
nos que os sinos já se estejam preparar~o para anunciar um 
novo século e um novo milênio, e essas idéias, que 
aceitamos, de mais justiça, não se estejam realizando, na 
medida de nosso desejo. 

Acolhemos, no plano da idéia, que é preciso mudar; mas a 
mudança tarda ou mesmo não vem, porque, na verdade, não se 
operou dentro de nós próprios. 

Esta reflexão, caros amigos, nela mergulho, 
irresistivelmente, quando chego a esta Casa, a Assembléia 
Legislativa de meu Estado, para receber a comovedora 
manifestação de vosso apreço e carinho. 

A propósito de que este homenageado tenha alcançado mais um 
marco, o de ter vivido mais um tempo, aqui me trazeis, pela 
sugestão e mãos amigas do eminente Deputado Romeu Queiroz -
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a quem, desde logo, externo meu comovido agradecimento 
aqui me trazeis para me dizerdes que também vós vos alegrais 
por isso, no entendimento generoso de que há méritos a serem 
celebrados. 

Eu vos quero dizer que ~e orgulho de estar aqui, não porque 
me considere credor da nomenagem, mas pela relevância do 
trabalho que se propõe esta Casa, na busca de um novo tempo 
para a sociedade de nosso Estado. 

No Estado de Direito, é essencial fazer as leis, sobretudo 
quando a diretriz não é apenas a de editá-las, como 
formulações a:2tratas, mas 2 de torná-las identificadas com 
as necessidaas~ coletivas e as mudanças, sob inspiração 
democrática e profundamente social; como cidadão de Minas e 
porque voltado para esse ideário de mudanças, permiti que eu 
louve o trabalho que buscais empreender. Ele suscita 
esperanças. Por isso, vai repercutindo. 

Nenhuma sociedaa~. por mais rudimentar que seja, pode 
dispensar a lei, na qual se exprima a vontade geral; e, 
então, o ideal é que ela se identifique com os 
destinatários. 
Essa identificação requer especialíssimos atributos; de 

modo especial, sensibilidade para se captarem os anseios 
coletivos e os grandes rumos. 

À margem dessa sensibilidade, não se fazem leis justas. 
O que assinalo, com ênfase, é que noto vossa preocupação de 

deduzir a lei de um processo de conscientização coletiva, o 
que, então, na linha do pensamento que vos exponho, lhe 
confere, à lei, capacidade de efetivar-se e produzir frutos. 

Essa, a expectativa dos mineiros, que estais auscultando, 
também em audiências públicas, oara serdes autênticos e 
eficazes, no vosso nobre mister. 

Na verdade, mais do que a elaboração das leis, torna-se 
nitido ~osso propósito de vos tornardes agentes eficazes da 
mudança social, o que é fundamentalmente importante, porque 
a lei não opera resultados, se lhe falta autenticidade. 

Governo, na concepção desta Casa, é trabalho comum dos que 
dirigem e dos que são dirigidos; o cidadão não apenas 
assiste; ela há de participar, porque, afinal, ele e o grupo 
social que integre são os destinatários de tudo que aqui se 
empreenda. 

É difícil, muito difícil mesmo, estabelecer o elo entre a 
lei e a realidade, mas é bom verificar que tendes, servidos 
de criatividade e espírito público, consciência do problema 
e vos dedicais a encurtar a dis:ância entre norma, como 
regra geral, e a aspiração coletiva. 
Nesse esforço de identificação das regras que possam mais 

eficazmente repercutir, o problema da saúde comparece, com 
extrema gravidade. 

O desenvolvimento econômico insuficiente ou inexistente -
se me permitis assinalar o óbvio - conspira, basicamente, 
contra o desenvolvimento social, pelas graves limitações que 
se instalam, nos propósitos e nas ações. 

Nesse quadro de dificuldades, já extremas e insuportáveis 
para as classes menos favorecidas, formando interminável 
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legião de brasileiros, vai-se aviltando o ser humano, a 
passos rápidos, pela inexistência ou extrema precariedade 
dos recursos de assistência à saúde. 

O próprio poder público se imobiliza, na perplexidade, em 
face da complexidade do problema e da insuficiência dos 
meios de que dispõe, para amenizar-lhe os efeitos perversos; 
não sabe como colocar-se diante do quadro e não alcança 
sequer a definição da política do enfrentamento do problema, 
mesmo a curto prazo. 

Com efeito, a complexidade do assunto excede as 
possibilidades do Estado revelando-se muito menos pode~oso 
do que pudesse admitir o homem comum, para a solução dos 
problemas fundamentais da sociedade. 
O problema da saúde, como se coloca, praticamente, gera 

profunda preocupação; o que, no entanto, lhe dá conotação de 
particular gravidade é a ausência da política que o 
equacione, ainda que a médio prazo. 

A solução, não é difícil perceber, deixa de ser da 
responsabilidade exclusiva do Estado. Ela compete também à 
sociedade, por todos os seus segmentos. 

É preciso, urgentemente, que o Estado e a sociedade se 
articulem, somem os esforços, sob critérios de prioridade, 
na busca de toda solução prática e imediata possível. 
A desesperança caminha a passos rápidos, nos segmentos 

sociais mais carentes; e isso é intolerável, já porque 
afronta a consciência moral dos cidadãos. 

Os problemas soc1a1s são muitos, e todos eles, complexos e 
desafiadores; é o caso, entre outros, da educação, do 
transporte, da moradia e do trabalho, agravados por muitas 
causas, de modo especial, pelo de•?nvolvimento económico 
insuficiente pela ausência de p~ íticas governamentais 
claramente assentadas; pela deficiência de meios 
organizacionais, e, muito importante, p~'a solidariedade não 
conscientizada. 
Perante a Câmara Municipal de Belo Horizonte, fiz, 

recentemente, a apologia da opinião pública e da 
solidariedade, como instrumentos eficazes, no enfrentamento 
dos graves problemas sociais; a op1n1ao pública, porque o 
mecanismo capaz, por excelência, de exercer a vigilância e o 
controle do poder público, na concepção e implantação dos 
planos e consecução das metas; a solidariedade, pela 
capacidade que tem de juntar as pessoas e torná-las 
efetivamente partícipes do trabalho comum. 

O problema da saúde não é, obviamente, o único no quadro 
social, mas é o que mais diretamente diz respeito à 
sobrevivência do indivíduo carente. 

Por isso, permiti que o traga à tona, nesta tarde; a 
posição desta Casa, já por defir'ção, é de vanguarda; aqui 
ressoam as angústias do Povo e um tipo especial de 
sensibilidade nos acorda para os grandes movimentos. 

Somos todos, aqui, libertários, por tradição - "libertas 
quae sera tamen" está inscrito no pórtico desta Casa -; a 
liberdade que nos move, no entanto, há de ser apenas a de 
cunho político; queremos o homem liberto de toda forma de 
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escravidão; e a doença, quando o doente não pode ser 
assistido, é uma das mais graves formas de aviltá-lo, de 
amesquinhá-lo, perante Deus e perante nós próprios. 

Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, falei de meus 
sonhos, desde a distante juventude; eu os vi se realizarem e 
então exultei; outras vezes muitas, sem dúvida 
frustrações SE fizeram duramente presentes. 

Nunca, no en!anto, nunca mesmo - então afirmei - cedi à 
tentação de desanimar; jamais, amigos meus, descri de um 
tempo novo e melhor que teimo em dizer que há de vir - o ser 
humano se realizando nos seus anseios mínimos e 
fundamentais, fraterno, livre para crer e pensar e liberto 
do que o humilhe; tempo de trabalho para todos; tempo de 
liberdade criadora; tempo em que não se prostitua o ser 
humano e a criança não padeça fome; tempo de progresso e, 
mais do que isto, de civilização; tempo, enfim, de justiça. 

Devo dizer-vos que, na condição de vicentino e, por isso 
mesmo, em contato, ao longo de toda a vida, com segmentos 
extremamente carentes da sociedade, os pobres de São Vicente 
de Paulo, e, agora, como Provedor da Santa Casa de Belo 
Horizonte, a grave miséria do próximo - a fome e a doença se 
irmanando tragicamente -me faz refletir, permanentemente, e 
formular apelos. 
Se, já foi dito, os sinos já se preparam para anunciar um 

novo século e novo milênio, desconforta que o Estado 
fragilizado e a própria solidariedade social estejam longe, 
muito longe, de mitigar as carências mais profundas do 
próximo. 

Na Santa Casa de Belo Horizonte, instala-se notável exemplo 
da solidariedade prática de que vos falo. 
Instituição rigorosamente de beneficência, em um único ano, 

o de 1993, 43.200 pessoas, significando 330.190 diárias, ali 
se internaram; foram feitas 16.184 cirurgias e 2.091 partos; 
registraram-se 1.138.869 consultas e 419.830 foram os 
atendimentos. 
A Santa Casa de Belo Horizonte é admirável instituição, 

sabem-no os mineiros; mas necessita de renovado apoio, para 
que permaneça no esforço e na realização de hoje; suas 
responsabilidades crescem, em ritmo forte, e a exaustão pode 
chegar, se não se lhe renovarem as forças, no permanente 
apoio. 

Meus caros amigos, pode ocorrer a alguém que, em face da 
grave complexidade do problema, não haja muito mais que 
fazer. 
Digo-vos que há, porque muitos e largos espaços estão ainda 

reservados ao exercício da solidariedade prática; associem-
se, efetivamente, o Governo e as forças ativas da sociedade, 
e os pães se multiplicarão. 

Esse apelo, perdoai-me que o renove quando me recebeis para 
celebrar comigo mais um tempo vivido. É que o tema continua 
sendo a solidariedade, e não há como evitá-lo. 
Já por me concederdes a honra de atentar no que vos digo 

sobre os pobres de São Vicente de Paulo e os doentes da 
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Santa Casa, eu vos sou extremamente agrac?cidos; esta Casa, 
repito, foi feita para nela ressoar o apelo justo. 
Nestes últimos dias, respondendo, comovido, a manifestações 

de apreço como a de hoje, falei do ideário que elegi, ao 
longo de todo o tempo; ideário que fala, essencialmente, de 
valorização do ser humano, livre para pensar e crer; falei 
da 1 ivre iniciativa, força credora, por excelência; da 
dignidade do trabalho e dos postulados da democracia. 

Lembrei também aqueles com quem partilhei o trabalho comum 
pelos caminhos afora; alegramo-nos, todos, pelos frutos e, 
nas próprias dificuldades, retemperamo-nos para o trabalho. 
Envolvi, no agradecimento, a Dalca, a querida companheira, 

e toda a família. 
E, por último, falei 

quem recolhi profundas 
assumi compromissos. 

dos simples, humildes e carentes, de 
lições; auscultei-os 2 com eles 

Por último, a par de louvar a inteligência 
destaquei neles, como traço fundamental para a 
social, a capacidade de se identificarem com 
seus problemas. 

dos homens, 
reconstrução 
o próximo e 

Volto, como vedes, ao antigo sonho de um novo tempo, 
aquele, parafraseando o poeta, em que o leite não falte a 
criança alguma, de nenhum coração deserte a esperança, e os 
berços sejam todos iguais. Nada mais do que lição de Cristo. 
Hoje, antes de retomar o trabalho, porque há muito que 

fazer, permiti, amigos meus, alongue os olhos pelo campo que 
amanhei. A semente- quanta alegria poder dizê-lo! a 
semente germinou e a colheita foi generosa. Plantei e colhi, 
com alegria e amor. 

Deixai, por tudo isso, que eu mergulhe nos vossos olhos, os 
meus, e repita: foi bom, meus Deus, foi muito bom o 
trabalho; concedei-me que possa prossegui-lo. 
Aos pequeninos que nada têm e aos idosos sem abrigo dedico 

a emoção desta hora. Muito obrigado. 
Entrega de Placa 

o Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
tem a honra de proceder, neste momento, à entrega de uma 
placa alusiva a esta homenagem ao Dr. Celso Mello de 
Azevedo, com os seguintes dizeres: (-Lê:) 

"A vocação humanitária de Celso Mello de Azevedo, 
evidenciada sobretudo no seu trabalho entusiástico p~ o 
desenvolvimento dos veiculas de ação social em Min:~ . 
dignificam sua vida e seu exemplo. Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais." 

- Procede-se à entrega da placa. 
Palavras do Sr. Presidente 

A cidade de Belo Horizonte começa a fazer os preparativos 
para, daqui a dois anos e meio, comemorar o seu centenário. 
Neste século de história, a Capital do Estado foi palco de 
movimentos políticos, sociais e econômicos que consagraram o 
nosso povo como obstinado defensor da liberdade, da justiça 
e do desenvolvimento. Transformada em metrópole, tornou-se 
símbolo de progresso, de abertur" de oportunidades, de 
confluência das aspirações da gente mineira. 
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Paralelamente ao seu crescimento, contudo, Belo Horizonte 
viu desenvolver-se um contingente de cidadãos que, sem 
acesso à engrenagem da economia formal, passou a compor um 
quadro humano periférico, característico das favelas, das 
zonas ribeirinhas, dos assentamentos irregulares, dos vãos 
de viadutos. Entre as muitas carências dessa população, 
sempre sobressaíram aquelas que se referem aos serviços de 
saúde. Foi justamente para suprir essa lacuna do atendimento 
público aos setores mais necessitados que surgiu a Santa 
Casa de Misericórdia, cuja história se confunde com a 
própria história de Belo Horizonte. 
Fundou-se a Sociedade Humanitária da Cidade de Minas, com o 

objetivo de construir uma casa de caridade. As primeiras 
instalações foram barrac"~ de lona, transferidas da 
Diretoria de Higiene do :::ado pelo Presidente Crispim 
Jacques Bias Fortes. Elas foram fincadas onde hoje se 
localiza o núcleo da Santa Casa. Pla~:ou-se, também, ali o 
embrião do que se transformaria n~ maior complexo de 
assistênc'~ hospitalar do Estado. 

Para se !er uma idéia mais precisa desse papel social. 
basta uma rápida consulta às estatísticas: mais de 98% dos 
atendimentos feitos ali, no ano passado, contemplaram 
pacientes do SUS. Maior hospital do Brasil em número de 
leitos, a Santa Casa presta assistência em todas as áreas da 
ciência médica e é referência em várias delas. Serviu de 
berço às duas faculdades de Medicina de Belo Horizonte, e 
nela trabalharam milhares de profissionais que tiveram sua 
competência reconhecida no País e até no exterior. 

Prezados Deputados; prezados companheiros da Mesa; 
jornalista João Bosco Martins Sales, ex-Presidente do CEPO, 
por meio de quem saúdo a imprensa brasileira; prezado 
companheiro e amigo Luiz Felipe Lima Vieira, representante 
da Associação Comercial; prezado Rodrigo Coutinho, 
Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros; meus amigos 
que prestigiam esta importante solenidade que a Assembléia 
realiza; meus senhores e minhas senhoras; falamos, até 
agora, de um patrimônio da cidade e do Estado, para 
ressaltar o papel que, à frente dele, exerce um dos homens 
públicos mais dignos e respeitados de Minas: o empresário, 
político e humanista Celso Mello de Azevedo. 
Fundador e dirigente de diversos empreendimentos da 

iniciativa privada, ocupante de cargos públicos de relevo em 
sucessivas administrações, em nível municipal e estadual, 
ele nunca deixou que o prestígio e o sucesso abalassem seus 
sentimentos de solidariedade, sua convicção de que os 
benefícios do desenvolvimento econômico devem ser repartidos 
com as parcelas mais carentes da população. Fiel a seus 
princípios éticos e comprometido com o preceito de que viver 
em comunidade é estar envolvido com seus problemas e com 
suas aspirações, Celso Mello de Azevedo sempre teve 
participação efetiva em entidades de caráter humanitário, 
entre elas, a Sociedade São Vicente de Paulo, na condição de 
Presidente da Conferência do Santíssimo Sacramento; a 
Associação ao Pequeno Jornaleiro, da qual foi Vice-
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Presidente, e a própria Santa Casa, onde exerceu o cargc de 
Mesário Administrativo no período de 1985 a 1988. Na mesma 
linha de comprometimento, ele é Conselheiro Permanente da 
Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil. 
Como reconhecimento a sua atuação nessas instituições, ele 
recebeu diversas condecorações, destacando-se as comendas da 
Ordem de Cristo, conferida pelo Governo de Portugal, e a de 
São Silvestre, conferida pelo Papa João XXIII. 

Eleito Provedor da Santa Casa de Misericórdia para o 
triênio 1991-1994, Celso Mello de Azevedo colocou a serviço 
do hospital todo o seu prestígio, toda a sua competência 
administrativa e experiência empresarial; mais do que isso, 
demonstrou, nessa nova empreitada, sua inteira dedicação às 
missões que lhe são confiadas. O reconhecimento do trabalho 
~esse cargo de desprendimento e de grande responsabilidade 
não poderia vir de outra forma: foi reeleito para um novo 
período à frente da instituição. 
Sabemos das imensas dificuldades que vêm sendo enfrentadas 

pelo referido hospital, bem como por todas as entidades 
congêneres do País. Contando com escassos recursos oficiais, 
ele vem sobrevivendo graças a campanhas junto à sociedade e 
ao devotamento de seus dirigentes, encabeçados pelo nosso 
ilustre homenageado. O nome de Celso Mello de Azevedo é um 
aval de que a Santa Casa está sendo administrada com 
probidade, competência e fidelidade aos princípios 
filantrópicos. Temos a certeza de que, com seu zelo e 
vocação de homem público, ela ~ncontrará o melhor caminho 
para continuar prestando inest·.máveis serviços à população 
mineira. 

Este, Dr. Celso, é o sentido maior da homenagem que a 
Assembléia lhe presta hoje, em nome de Minas. 

Encerramento da Homenagem 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo desta parte da 

reunião, a Presidência a interrompe por 5 minutos para que o 
nosso homenageado receba os cumprimentos de seus convidados. 
A Presidência solicita aos Deputados que permaneçam no 
Plenário para que possamos reiniciar nossa reunião. · 

Reabertura dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 1ª Fase 
Abertura de Inscrições 

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

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

da presente reunião os requerimentos contendo pedidos ao 
TRE-MG para a realização de consultas plebiscitárias à 
população dos Distritos de Santa Cruz de Minas, São 
Sebastião da Vargem Alegre, Pedra Menina, Estêvão de Araújo, 
Queixada, Quem-Quem e Barreiro da Raiz, Ponto do Marambaia e 
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Maranhão, Crisólia e São José do Mato Dentro, relativamente 
à sua emancipação, bem como os Projetos de Lei nQs 7, 15, 
46, 94, 110, 118 e 251/95, em virtude de sua aprovação na 
reunião extraordinária ~ealizada ontem, à noite. 

Desi~~ação de Comiss6es 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão 

Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Dr. Adair 
Ribeiro para Integrar, na Condição de Membro, o Conselho 
Estadual de Educação. Pelo PSDB: efetivo- Deputado Aílton 
Vilela; suplente- Deputado João Leite; pelo PMDB: efetivo-
Deputado Antônio Roberto; suplente Deputado Antônio 
Andrade; pelo PP: efetivo Deputado Antônio Genaro; 
suplente - Deputado Glycon Terra Pinto; pelo PFL: efetivo -
Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Clêuber Carneiro; 
pelo PT: efetivo- Deputado Gilmar Machado; suplente 
Deputado Almir Cardoso. Designo. À Gerência-Geral de Apoio 
às Comiss6es. 

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

comunicaç6es apresentadas nesta reunião pelos Deputados Gil 
Pereira - falecimento da Sra. Ev:-aldina Mendes, em Montes 
Claros; Simão Pedro Toledo - fale~~mento do Sr. João Vieira 
Rios, em Pouso Alegre (Ciente. Oficie-se.). 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado 

Romeu Queiroz, em que solicita alteração da 1a fase da Ordem 
do Dia, de modo que os requerimentos sejam apreciados antes 
dos pareceres. Em votação, o requerimento. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente- O Deputado Wanderley Ávila requer, nos 

termos regimentais, seja retirado de tramitação o 
Requerimento nQ 549/95, em que solicita voto de 
C?ngratu)aç6es com a Loja Maçônica Fé e Perseverança. 
C1ente. A Comissão de Educação. 
O Deputado Hely Tarquínio requer seja o Projeto de Lei nQ 

169/95 encaminhado à comissão seguinte, uma vez que a 
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso VII do art. 244, c/c o art. 140, do Regimento 
Interno. 
Requerimento do Deputado Wanderley Ávila e outros, 

solicitando a realização de reunião especial no dia 21 de 
agosto, em comemoração ao Dia do Maçom. A Presidência defere 
o requerimento, de conformidade com inciso XXI do art. 244 
do Regimento Interno, e, oportunamente, fixará a data. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, 
regimentalmente, cada um por sua vez, requerimentos dos 
Deputados José Bonifácio regime de urgência para a 
tramitação da Mensagem nQ 16/95, do Governador do Estado 
(Cumpra-se.); e Carlos Pimenta (3) encaminhamento de 
oficio ao Secretário de Agricultura, convidando-o a 
comparecer à Assembléia Legislativa a fim de discutir o 
Projeto Jequitaí; encaminhamento de ofício ao Sr. Alaor 
Ferreira Pacheco, Diretor do DNER, solicitando reparos na 
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BR-365, no trecho Montes Claros-Pirapora; encaminhamento de 
ofício aos Senadores e Deputados Federais, denunciando o 
abandono em que se encontra o escritório regional do DNOCS, 
em Montes Claros (Oficie-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
- Ato contínuo, são submetidos a discussão e votação e 

aprovados, na forma regimental, cada um por sua vez, os 
Pareceres da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade 
dos Projetos de Lei nQs 117/95, do Deputado Wanderley Ávila 
(ex-Projeto de Lei nQ 2.136/94, do Deputado José Militão), 
que transfere o Município de Turvolândia da circunscrição da 
Delegacia Regional de Saúde de Varginha para a da Delegacia 
Regional de Saúde de Pouso Alegre; 119/95, do Deputado Dimas 
Rodrigues, que cria o Programa de Proteção das Lagoas e 
Lagos Temporários Existentes às Margens do Rio São 
Francisco, dispõe sobre a preservação da fauna aquática 
local, coíbe a prática da pesca nas áreas incluídas no 
programa ~ dá outras providências; 148/95, do Deputado Jorge 
Hannas (E -Projeto de Lei nQ 753/92, do Deputado Paulo 
Carvalho), que altera a redação do inciso III do art. 70 da 
Lei nQ 9.938, de 26/7/89, e dá outras providências; 149/95, 
do Deputado Arnaldo Canarinho (ex-Projeto de Lei nQ 
1.583/93), que concede o pagamento das taxas mínimas de água 
e energia elétrica às entidades assistenciais e sociais; 
174/95, do Deputado Miguel Barbosa (ex-Projeto de Lei nQ 
2.231/94, do Deputado Antônio Pinheiro), que insere no 
currículo escolar das escolas públicas estaduais de 1Q grau 
o conteúdo Noções Básica: sobre o Trânsito (Arquivem-se os 
projetos.). 

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

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

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

Lei Comple·~ntar nQ 3/95, do Deputado Marcos Helênio (ex-
Projeto de Lei Complementar nQ 31/94, do Deputado Márcio 
Miranda), que cria o Código Estadual do Meio Ambiente. 
Incluído em jem do dia para os fins do art. 288 do 
Regimento Int no. Sobre a mesa, requerimento do Deputado 
Marcos Helêni8, em que solicita a retirada de tramitação do 
projeto. A Presidência defere o requerimento, nos termos do 
inciso VIII do art. 244 do ;?gimento Interno. Arquive-se o 
projeto. 

Discussão, er 1Q turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 
4/95, do DE~utado Marcos Helênio (ex-Projeto de Lei 
Complementar nQ 15/91, do Deputado Raul Messias), que dispõe 
sobre a elaboração e a organização da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Incluído em ordem do dia para os fins do art. 
288 do Regimento Interno. Sobre a mesa, requerimento do 
Deputado Marcos Helênio, solicitando a retirada de 
tramitação do projeto. A Presidência defere o requerimento, 
nos termos do inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. 
Arquive-se o projeto. 



ENCERRAMENTO · 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da 

havendo oradores inscritos para o Grande 
Presidência encerra a reunião, convocando os 
a ordinária de debates de amanhã, dia 30, 
Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 342/95 
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pauta e não 
Expediente, a 
Deputados para 
às 9 horas. 

t'tera o sistema de carreira da Secretaria da Assembléia 
L~;~slativa e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas aprova: 
Art. 1Q -Carreira é o conjunto de níveis de cada cargo de 

provimento efetivo, de complexidade e retribuição 
crescentes, organizados segundo os graus de escolaridade. 
Art. 2Q -São 3 (três) as carreiras da Secretaria da 

Assembléia, correspondentes, respectivamente, aos cargos de: 
I - Agente de Apoio às Atividades da Secretaria, de 

escolaridade inicial de 1Q grau; 
II - Oficial de Apoio às Atividades da Secretaria, de 

escolaridade inicial de 2Q grau; 
III - Técnico de Apoio às Atividades da Secretaria e 

Procurador, de escolaridade inicial de 3Q grau. 
Art. 3Q -O desenvolvimento do servidor na sua carreira 

far-se-á por progressão e por promoção, nos termos de 
regulamento. 

§ 1Q - A passagem a nível subseqüente na carreira dar-se-á 
exclusivamente por promoção. 

§ 2Q - A progressão é a passagem ao padrão subseqüente 
dentro do mesmo nível do cargo. 

§ 3Q - Promoção é a obtenção de 2 (dois) padrões de 
ver~imento pelo servidor. 
A··. 4Q -O Banco de Potencial de Gerenciamento e de 

Assessoramento, de que trata o parágrafo único do art. 8Q da 
Resolução nQ 5.142, de 31 de maio de 1994, passa a integrar 
o Banco de Desenvolvimento do Servidor - BDS -, nos termos 
de regulamento. 
Art. 5Q - Ficam extintos 70 (setenta) cargos de Oficial de 

Apoio às Atividades da Secretaria, código AL-GM. 
Art. 6Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as'disposições em contrário. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de junho de 

1995. 
Agostinho Patrús, Presidente - Rêmolo Aloise - Maria José 

Haueisen- Ermano Batista- Antônio Júlio. 
Justificação: O presente projeto de resolução retrata a 

preocupação permanente da Assembléia em estruturar sua 
carreira tendo em vista a modernização de seus serviços, 
valorizando o mérito e a capacitação e profissionalização 
contínua do servidor público e permitindo maior agilidade e 
eficácia em todas as atividades desenvolvidas pelo Poder 
Legislativo. 



z 
G 

23 

O sistema de carreira é um processo de evolução contínuo, e 
as adequações propostas guardam coerência com a filosofia 
adotada pela Resolução nQ 5.086, de 1990, atendem aos 
preceitos constitucionais e se adaptam às diretrizes atuais, 
~onforme estudos decorrentes do Fórum de Discussão da 
~arreira promovido pela Escola do Legislativo, o qual contou 
com ampla participação dos servido~es. 
-Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para 

parecer. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
DELTA, NO MUNICÍPIO DE UBERABA - REQUERIMENTO No 70/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalizãção 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Delta, no 
Município de Uberaba, recebido mediante requerimento do 
Deputado Irani Barbosa, vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do art. 103, III, "b", do ~egimento 
Interno e do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado temoestivamente, ou 

seja, dentro do prazo legal. 
Ao examinarmos a matéria, verificamos que constavam no 

processo documentos que comprovam o atendimento dos 
requisitos da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, com as 
alterações da Lei Complementar nQ 39, de 23/6/95, exceto no 
que se refere à existência de edifício que oferecesse 
condições de funcionamento ao Governo Municipal e aos órgãos 
de segurança. 

Por esse motivo, o então relator do processe. Deputado José 
Maria Barros, na reunião do dia 7/f :s, apresentou 
requerimento ao Presidente desta Comissão. Jlicitando que 
se oficiasse ao Prefeito de Uberaba para c~ter informação 
sobre a existência, na sede do Distrito de Delta, de 
edifício que preenchesse aquela~ condições. 
Tendo em vista que o questior.amento envolve um conceito 

subjetivo, o Deputado Anderson Adauto, na mesma reunião, 
requo~eu que se formasse uma comissão de Deputados para 
ver·-lcar "In loco" se tal requisito é atendido pelo 
distrito emancipando. 
O Prefeito de Uberaba, por meio do Of. GAB/0343/95, de 

22/6/95, afirmou que o Distrito de Delta "não possui prédios 
apropriados ou adequados para, no local, se instalar em 
unidades onde funcionariam a administração pública e a 
Polícia Militar", anexando informações oriundas do Cadastro 
Imobiliário da Municipalidade e do Comandante do 4Q BPM. 
A comissão formada pelos Deputados José Maria Barros e 

Dimas Rodriç~1es, na verificação "In loco", realizada no dia 
26/6/95, corstatou que na sede do Distrito de Delta existem 
imóveis em condições de abrigar o Governo Municipal, como, 
por exemplo, a casa citada na declaração a fls. 75, e os 
órgãos de segurança, já que naquela localidade funciona um 
destacamento da Polícia Militar. 

~ 
~ 
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o resultado das diligências efetuadas nos leva a concluir 
que na sede do distrito emancipando existe edifício que 
oferece condições de funcionamento ao Governo Municipal e 
aos órgãos de segurança, estando, portanto, atendido o 
requisito constante no inciso III do art .. 3Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: 

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Delta quanto à sua emancipação do 
Município de Uberaba, passando a constituir o Município de 
Delta, com sede na localidade de Delta. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente - João Leite, relator João 

Batista de Oliveira- Ivair Nogueira -Paulo Piau (voto 
contrário) - Dílzon Melo. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE SÃO 
BENEDITO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - REQUERIMENTO NQ 

141/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de São Benedito, no 

Município de Santa Luzia, composto de seis pastas, foi 
iniciado mediante requerimento do Deputado Carlos Murta, 
recebido em 25/5/95 e publicado em 27/5/95. 

Em 31/5/95, o Prefeito do Município de Santa Luzia 
representou contra o citado processo, com base no§ 2Q, III, 
do art. 5Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, sob o 
argumento de inobservância de dois requisitos legais: 
desativação do cemitério localizado no distrit~ e o fato de 
este integrar a mesma zona urbana do distrito-sede. O 
Prefeito anexou à sua representação um manifesto de cidadãos 
do referido distrito pela sua não-emancipação. 
O processo veio, em seguida, a esta Comissão para receber 

parecer nos termos do art. 103, "b", do Regimento Interno, e 
do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 
18/1/95. Atendendo a nosso pedido, para instruir o processo 
e permitir análise mais profunda da matéria, ambas as partes 
apresentaram documentação suplementar. 

Fundamentação 
O pedido de emancipação e a representação foram 

apresentados tempestivamente, atendendo, portanto, ao 
disposto na referida lei complementar. 
A documentação apresentada pela Comissão Emancipacionista 

do Distrito de São Benedito comprova o atendimento a todos 
os requisitos e exigências da legislação vigente. 
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A questão que ora se nos apresenta diz respeito aos pontos 
levantados pela representação municipal. 
A existência de cemitério 
O Prefeito de Santa Luzia baixou, em 25/2/93, o Decreto nQ 

873, pro~~indo, a partir daquela data, o sepultamento no 
cemitéric do Distrito de São Benedito, tendo em vista este 
ter saturado sua capacidade de atendimento. Em 23/3/93, no 
entanto, houve sepultamento no mesmo cemitério, conforme 
certidão de óbito fornecida pelo cartório de registro civil 
do mencionado distrito à Comissão Emancipacionista (a fls. 
617). As fotos 1 a 8 da pasta 6 evidenciam a existência de 
áreas vazias na citada necrópole. 

Com base em laudo de vistoria técnica do assessor da 
Secretaria de Obras, datado de 18/11/94 e recebido pelo 
Prefeito três meses depois, ou seja, e~ ·7/2/95, na mesma 
data o titular do Poder Executivo Municipa oaixou o Decreto 
nQ 958, desativando em caráter definitivo o cemitério do 
Distrito de São Benedito (art. 1Q) e interferindo na 
competência da Câmara Municipal, ao dispor que, após 
desocupada a área, parte será doada ao Estado de Minas 
Gerais por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, 
para atender às necessidades de ampliação da Escola Estadual 
Afonsino Altivo Diniz (art. 3Q), vizinha do cemitério, para 
construção de quadra esportiva. 

A propósito, esse último dispositivo do Decreto nQ 958 fere 
frontalmente a lei orgânica de Santa Luzia, vigente desde 
21/3/90, pois o seu art. 3Q dispõe que os Poderes 
Legislativo e Executivo do município são independentes e 
harmônicos entre si. O art. 39, X, por sua vez, dá 
competência à Câmara Municipal para legislar, com a sanção 
do Prefeito, sobre alienação de imóvel. Alienar imóvel do 
município exige expressa autorização da Câmara. Mas essa é 
outra questão. 

Voltemos ao mérito da desativação do cemitério, com uma 
pergunta: por que somente em fevereiro do corrente ano esse 
fato ocorreu, logo após a promulgação da Lei Complementar nQ 
37, de 18/1/95, que exigiu, como um dos requisitos para 
criação de município, a existência de cemitério no distrito 
emancipando? O intuito era, com certeza, inviabilizar a 
emancipação do Distrito de São Benedito. A verdade, no 
entanto, é que a referida lei não exige que haja cemitério 
funcionando, mas simplesmente que ele exista (art. 3Q, IV). 
Isso posto, o requisito "existência de cemitér'~" está 
sobejamente comprovado no processo. 

A questão da zona urbana 
Em segundo lugar, com base na legislação pertíner.e e no 

Parecer nQ 5/95, de 11/4/95, da Assessoria Jurídica do 
PLAMBEL, a representação do Prefeito alega que o Distrito de 
São Benedito e o Distrito-sede de Santa Luzia integram a 
mesma zona urbana (documento nQ 8). 
O parecer do PLAMBEL, solicitado pela Pastoral de Fé e 

Política de São Benedito, tomou como ponto de partida as 
Deliberações nQs 8/79 e 16/91, do Conselho Deliberativo da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, e citou várias leis 
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do Município de Santa Luzia: Lei nQ 905, de 13/1/82, Lei nQ 
1.408, de 27/3//91, e Lei nQ 1.531, de 6/7/92, todas 
referentes a zona urbana, perímetro urbano e diretrizes 
básicas de uso e ocupação do solo no município, no intuito 
de caracterizar que o Distrito de São Benedito e o Dis:rito-
Sede de Santa Luzia integram a mesma zona urbana. 

É certo que as deliberações do Conselho de Desenvolvimento 
Metropolitano de Belo Horizonte e a Lei nQ 905, de 1982, do 
Município de Santa Luzia, deveriam conformar-se a normas 
hierarquicamente superiores, isto é, a regras definidas por 
leis federais que, em caráter normativo, trataram de 
questões que poderiam ser complementadas por Estados e 
municípios, desde que com aquelas não colidissem. 
O Estatuto da Terra (Lei nQ 4.504, de 30/11/64), por 

exemplo, define imóvel rural como "o prédio rústico, de área 
contínua, qualquer que seja a sua localização, que se 
destina à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou 
agroindustrial" (art. 1Q). 

O art. 29 do Código Tributário Nacional (Lei nQ 5.172, de 
25/10/66), por sua vez, estabelece que o Imposto Territorial 
Rural - ITR -, de competência da União, tem :orno fato 
gerador a propriedade, o domínio útil ou a pos2~ de imóvel 
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da 
zona urbana do município. Logo em seguida, estatui que o 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU -, de competência dos municípios, tem fato gerador 
semelhante ao do ITR, mas sobre imóvel localizado na zona 
urbana do município. 
O § 1Q considera como zona urbana, para fins do IPTU, a 

definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da 
existência de pelo menos dois dentre os seguintes 
melhoramentos, construídos ou mantidos pelo poder público: 
a) meio-fio ou calçamento, com canalização de águas 

pluviais; 
b) abastecimento de água; 
c) sistema de esgotos sanitários; 
d) rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 

distribuição domiciliar; 
e) escola primária ou posto de saúde a uma distânci2 máxima 

de 3km do imóvel considerado. 
Já o Decreto-Lei nQ 271, de 28/2/67, que dispõe sobre 

loteamento urbano, assim caracteriza a zona urbana: 
"Art. 1Q- .............................................. . 
§ 3Q Considera-se zona urbana, para os fins deste 

decreto-lei, a da edificação contínua das povoações, as 
partes adjacentes e as áreas que, a critério dos municípios, 
possivelmente venham a ser ocupadas por edificações 
continuas dentro dos seguintes 10 (dez) anos.". 

Por último, a Lei nQ 6.766, de 19/12/79, que dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano, estabelece que o parcelamento 
do solo para fins urbanos será por ela regido (art. 1Q, 
"caput"), podendo os Estados, o Distrito Federal e os 
municípios estabelecer normas complementares relativas ao 
parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nessa 
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lei às peculiaridades regionais e locais (parágrafo único). 
O parcelamento do solo para fins urbanos, entretanto, 
somente é admitido em zonas urbanas ou de expansão urbana, 
assim definidas por lei municipal (art. 3Q). E todas as 
alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependem 
de prévia audiência do INCRA (art. 53). 

Como se depreende, compete ao município legislar, 
concorrentemente com a União, os Estados e o Distrito 
Federal, sobre direito urbanístico (Constituição Federal, 
art. 24, I), cabendo à União, nesse caso, legislar sobre 
normas gerais (§ 1Q), às quais deverão ater-se os demais 
entes da Federação. Nos termos da Constituição do Estado de 
Minas Gerais, é competên:'a privativa do município a 
promoção do ordenamento terr·:orial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano, devendo-se observar, entretanto, a norma geral 
respectiva, federal ou estadual (art. 170, V, e parágrafo 
único). 
Isso posto, decorre evidentemente que o mun1C1p1o, ao 

definir a sua zona urbana, por exemplo, deverá circunscrevê-
la aos limites impostos pela legislação federal, seja pela 
existência de pelo menos dois melhoramentos dentre os 
mencionados no Código Tributário Nacional (art. 32, § 1Q), 
seja pela necessidade da edificação contínua das povoações. 
as partes adjacentes e as áreas que, a critério de? 
municípios, possivelmente venham a ser ocupadas pc-
edificações contínuas dentro dos seguintes dez anos 
(Decreto-Lei nQ 271/67, art. 1Q, § 3Q). 
Não é necessário possuir profundos conhecimentos jurídicos 

para perceber essa dupla realidade. Os princípios gerais do 
direito, a hermenêutica, o principio da hierarquia das leis 
nos induzem inevitavelmente a essa conclusão. 

Os ensinamentos doutrinários confirmam nosso entendimento. 
Uma das maiores autoridades brasileiras em Direito 
Municipal, o saudoso Prof. Hely Lopes Meirelles, ensina que 
a delimitação da zona urbana ou do perímetro urbano deve ser 
feita por lei municipal, tanto para fins urbanísticos como 
para efeitos tributários. No primeiro caso, a competência é 
privativa e irretirável do município: a lei urbanística deve 
estabelecer os requisitos que darão à área a condição urbana 
ou urbanizável e, cumpridos esses requisitos, lei especial 
delimitará o perímetro urbano, as áreas de expansão urbana e 
os núcleos em urbanização. Já para efeitos tributários, a 
lei definidora da zona urbana deve atender os requisitos do 
Código Tributário Nacional (art. 32, §§ 1Q e 2Q), sendo de 
toda conveniência que a lei urbanística municipal faça 
coincidir as suas exigências com as do Código Tributário 
Nacional. Ao promulgar a lei municipal que institui ou 
amplia a zona urbana, a Prefeitura deve enviar seu texto 
integral ao INCRA, para que este providencie a exclusão do 
lançamento do ITR a partir do exercício seguinte, em que os 
imóveis abrangidos por ela estarão sujeitos ao IPTU 
("Direito Municipal Brasileiro", Malheiros Editores, São 
Paulo, 6a edição, 3a tiragem, pág. 399). 
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Um exame dos mapas constantes do processo 2 da 
representação nos coloca diante da contradição da citada Lei 
Municipal nQ 905: enquanto esta considera como zona urbana 
toda a área descrita no Anexo I da Deliberação nQ 8/79, do 
Conselho Deliberativo da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, nossos olhos deparam com áreas enormes sem 
qualquer característica de urbanização. Antes, ao contrário, 
são glebas de terras agrícolas: fazendas e sítios. 

Diversos documentos apresentados pela Comissão 
Emancipacionista comprovam que uma vasta área situada entre 
os núcleos urbanos de ambos os distritos tem características 
essencialmente ru~aís, pois as glebas são atualmente 
cadastradas como tais no INCRA, e seus proprietários 
recolhem o ITR e não o IPTU. 
Para quem conhece, como este relator, a reg1ao ora em 

análise, a distância entre as áreas urbanizadas de ambos os 
distritos é muito extensa, percebendo-se, de plano, que esse 
trecho não satisfaz às exigências mínimas da legislação 
federal para ser considerado como zona urbana. Toda essa 
área intermediária é composta de fazendas e sítios. Ademais, 
já transcorreram 16 anos da edição da Deliberação nQ 8/79 e 
13 anos da Lei Municipal nQ 905, que instituiu a zona urbana 
do Município de Santa Luzia, e esse espaço que medeia entre 
os dois núcleos urbanos não foi tomado por edificações 
contínuas, nos moldes preconizados pelo Decreto-Lei nQ 271, 
de 1967, nem o será nos próximos 10 anos. Essa zona não 
pode, evidentemente, ser considerada urbana. Com certeza é 
rural. 
Ainda no campo doutrinário, buscamos de novo o lúcido 

ensinamento do Prof. Hely Lopes Meirelles: "As cidades e 
vilas são divisões urbanas, com perímetro certo e 
delimitado, para fins sociais de habitação, trabalho 
recreação no território municipal. A cidade é a sede a: 
município, que lhe dá o nome; as vilas são a sede dos 
distritos e subdistritos" (idem, pág. 67). 

E, mais adiante: "A lei municipal é que declara e delimita 
o perímetro urbano, para todos os fins administrativos, 
urbanísticos e tributários, atendidos os requisitos mínimos 
da norma federal pertinente e as demais condições que a 
Constituição Estadual estabelecer. Pode ainda o município 
editar. por lei própria, outros requisitos para o 
reconhecimento do perímetro urbano, desde que não conflitem 
com as normas superiores da União e do Estado". E ainda: "O 
perímetro urbano pode ser alterado em qualquer época, desde 
que se verifiquem as condições legais de sua identificação. 
A sua extensão não é discricionária; é vinculada à 
existência dos elementos objetivos que as normas superiores 
estabelecem. Desatendidos os seus pressupostos. a lei 
municipal é inválida" (idem, pág. 69). 

E, por fim, complementa: "No nosso regime municipal, só há 
lugar para zona urbana, zona de expansão urbana e zona 
rural; a primeira caracteriza-se pela existência de 
edificações e equipamentos públicos destinados a habitação, 
comércio, indústria ou utilização institucional; a segunda 
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define-se como área reservada para o crescimento da cidade 
ou vila; a terceira identifica-se pela sua destinação 
agrícola, pastoril ou extrativa, geralmente a cargo da 
iniciativa particular" (idem, págs. 70-71). 
Alcançar o verdadeiro sentido da lei é tarefa das mais 

difíceis, mas, talvez por isso, das mais belas. 
A Constituição Federal ampliou a autonomia municipal nos 

campos político, administrativo, financeiro e legislativo, 
dispondo, quanto a este último, que o município reger-se-á 
por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na 
Carta Magna, na Constituição do Estado e nos preceitos 
enumerados nos incisos do art. 29. Além disso, a nossa Lei 
Maior transferiu aos municípios a competência para criar, 
organizar e suprimir distrito, observada a legislação 
estadual (art. 30, IV). 

Pois bem; nossa análise jurídica do processo de emancipação 
do Distrito de São Benedito nos levou também ao art. 7Q da 
Lei Orgânica do Município de Santa Luzia, promulgada em 
21/3/90, que dispõe, "In verbis": 

"Art. 7Q -A divisão administrativa municipal estabelecida 
nesta lei poderá ser revista, quadrienalmente, após a posse 
do novo Governo Municipal e, em casos excepcionais, através 
de lei, com aprovação da maioria absoluta dos membros da 
Câmara Municipal. 

Parágrafo único - Na revisão da divisão administrativa 
municipal, não se fará a transferência de qualquer porção de 
área de um distrito para o outro sem prev1a consulta às 
populações interessadas, com resposta favorável pelo voto da 
maioria dos eleitores da área afetada." (Grifas nossos.) 

O Município de Santa Luzia possui apenas dois distritos: o 
de São Benedito e o distrito-sede, que dá o nome ao 
município. O Distrito de São Benedito foi criado por meio da 
Lei nQ 2.764, de 30/12/62, que também definiu suas divisas 
interdistritais com o distrito-sede. Naquela época, era 
competência do Estado definir tanto os limites 
intermunicipais quanto as divisas interdistritais. 
Já na vigência da lei orgânica, foi promulgada a Lei 

Municipal nQ 1.448, de 3/9/91, que dispôs sobre a 
delimitação do perímetro do Distrito de São Benedito. Na 
prática, as divisas do referido distrito foram ampliadas, 
com a inclusão, no seu território, de área que engloba 
aproximadamente a metade do Distrito Industrial II, à margem 
esquerda da MG-020, no sentido Belo Horizonte-Santa Luzia, 
entre os córregos Bicas e Gameleira. 

Acontece que a Lei nQ 1.448, de 1991, contraria 
frontalmente o disposto no "caput" do art. 7Q da lei 
organ1ca, que prevê a revisão administrativa quadrienal do 
munlc1p1o, mas apenas após a posse do novo governo 
municipal, fato que só ocorreu a partir de 1Q/1/93. Como a 
Lei nQ 1.448 foi promulgada pelo ex-Prefeito em 3/9/91, sua 
eficácia é nula, com efeitos "ex tunc". Se estendermos nossa 
linha de raciocínio ao parágrafo único do mesmo artigo da 
lei orgânica, certamente iremos deparar com a não-realização 
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do plebiscito exigido na Carta Municipal, o que colocaria a 
citada lei mais fora, ainda, da ordem jurídica. 

Em síntese, o pedido de emancipação do Distrito de São 
Benedito atende todos os requisitos e exigências legais e, 
pelos motivos sobejamente expostos, não se encontra dentro 
da zona urbana do distrito-sede. Há, sim, duas zonas urbanas 
distintas, que não se confundem nem se misturam: as de cada 
distrito, cada um dentro do perímetro que o circunscreve. 

Por fim, em razão da invocada nulidade da Lei Municipal nQ 
1.448, de 3/9/91, nosso entendimento é que as divisas a 
serem propostas para o novo município de São Benedito, a ser 
criado, são aquelas constantes na Lei Estadual nQ 2.764, de 
30/12/62, quando da criação do Distrito, e que podem ser 
visualizadas pelas linhas vermelhas constantes no mapa 
recém-preparado pelo Instituto de Geociências Aplicadas, com 
data de 21/6/95, a nosso pedido, e que passa a constar neste 
processo. 

Ao argumento de que mais de 4.500 cidadãos do Distrito de 
São Benedito firmaram manifesto contra a sua emancipação 
contrapõem-se as assinaturas de mais de 3.600 eleitores na 
representação que deu início ao processo ora em análise. 
Deixemos que a população de São Benedito, soberanamente, se 
manifeste no plebiscito. A maioria decidirá, 
democraticamente, o seu destino. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

V. Exg, na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de São Benedito quanto à sua 
emancipação do Município de Santa Luzia, passando a 
constituir o Município de São Benedito, com sede na 
localidade de São Benedito. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente João Batista de Oliveira, 

relator - José Maria Barros - Carlos Murta - Paulo Piau -
Ivair Nogueira (voto contrário). 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 93/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de 
lei em tela dispõe sobre a instalação de gabinete sanitário 
nos veículos automotores destinados ao transporte rodoviário 
coletivo intermunicipal de passageiros. 
Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou as Emendas nQs 
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1 a 5, compete-nos emitir sobre ela parecer para o 1Q turno, 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em estudo tem por objetivo assegurar que os 

serviços de transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros sejam mais adequados a seus fins e de melhor 
qualidade, proporcionando aos usuários conforto e segurança. 
O projeto em tela, em seu art. 1Q, condiciona a instalação 

de gabinete sanitário nos veículos à extensão do percurso 
(acima de 60km) e à duração da viagem (superior a 1h30min), 
o que nos parece correto, por ser dispensável a adoção de 
tal medida em deslocamentos muito pequenos. 

No entanto, a EmerJa nQ 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Jus: ça, altera o dispositivo mencionado. ao 
substituir o condicionante de duração ::~al da viagem ~ela 
dura~~o dos intervalos entre as paradas. 

Or2 tal emenda descaracteriza a intençã: fundamental do 
projeto, que é proporcionar maior conforto aos usuários, na 
medida em que permite às concessionárias escapar da 
determinação leç2l, mesmo para percursos de longa duração, 
por meio da reaução do intervalo entre as paradas. Isso 
acarretaria, ainda, o desconfor·o causado por paradas 
freqüentes e excessivas. 
Quanto às demais emendas, apresentadas pela Comissão de 

Constituição e Justiça, achamos que são oportunas e 
aprimoram a proposição. 

Conclusão 
Pelas raz6es expostas, somos pela ~orovação do Projeto de 

Lei ng 93/95 com as Emendas ngs 2 a 5, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e pela rejeição da Emenda nQ 1, dé 
mesma Comissão. 
Sala das Comiss6es, 29 de junho de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - José Henrique, relator - Jorge 

Hannas - Marco Régis. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

-No 2/95 
Comissão de FiscalizaçãÕ Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em 

pauta disp6e sobre a construção de estação de piscicultura 
em represa de usina hidrelétrica a ser implantada no Estado. 

No 1Q turno, foi a proposição aprovada com a Emenda ng 1, 
apresentada pela Comissão de Meio Ambiente. 

Nos termos regimentais, retorna o projeto a esta Comissão 
para receber parecer para o 2Q turno. Em anexo, apresentamos 
a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em exame, conforme já tivemos oportunidade ~e 

manifestar, não encontra impedimento de ordem financei· )-
orçamentária, porquanto não acarretará despesas para o 
orçamento, considerando que o ônus das futuras obras ficará 
a cargo das empresas fornecedoras de energia elétrica. 



) 

32 

Como foi ressaltado, o objetivo do projeto é relevante, 
porquanto irá concorrer para preservar e proteger a nossa 
fauna aquática. 

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

Lei nQ 2/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1995. 
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator 

Ronaldo Vasconcellos- Leonídio Bouças- Alencar da Silveira 
Júnior. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
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 250MW 
(duzentos e cinqüenta megawatts), a serem implantadas no 
Estado, deverão prever a construção. o desenvolvimento e a 
manutenção de estação de piscicultura. 

Parágrafo único As usinas hidrelétricas, 
independentemente do seu porte, a serem construídas em uma 
mesma bacia hidrográfica, poderão valer-se de uma mesma 
estação de piscicultura para o repovoamento dos rios. 
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. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 11/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Tribunal de Justiça, por seu Presidente, o 
projeto em tela dispõe sobre a criação de cargos nos quadros 
das Secretarias dos Tribunais de Justiç~ e de Alçada e dá 
outras providências. 

No 1Q turno, foi a proposição aprovada com as Emendas nQs 1 
a 3 e 7 e a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 8. Foram rejeitadas 
as Emendas nQs 4 a 6 e 9 e prejudicadas a Emenda nQ 8 e a 
Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 7. 

Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser 
examinada para o 2Q turno. Apresentamos a seguir a redação 
do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto tem por finalidade a criação de 15 cargos de 

Assistente Especializado para a Secretaria do Tribunal de 
Justiça e de 45 cargos de Assessor Judiciário III, 10 ca~gos 
de Assistente Especializado e 1 cargo de Coordenador de Area 
para a Secretaria do Tribunal de Alçada. 
Conforme anteriormente mencionado, a criação desses cargos 

origina-se no fato de que, com o desenvolvimento econômico, 
a imigração urbana e o aumento populacional, vêm crescendo 
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as interações e os conflitos, implicando mais provocação ao 
Poder Judiciário, o que se reflete em maior quantidade de 
processos. A medida propiciará maior velocidade na 
tramitação das ações, atendendo ao interesse público. 
Destarte, entendemos que as despesas decorrentes da execução 
da futura lei serão amplamente compensadas pelos benefícios 
dela advindos. 

Por outro lado, essas despesas são pequenas em relação à 
receita do Estado e serão cobertas pelos créditos 
orçamentários consignados aos órgãos do Poder Judiciário, 
não solicitando o Tribunal de Justiça autorização para 
abertura de créditos adicionais. Os gastos desse Poder, 
considerando também os decorrentes do pagamento dos 
vencimentos dos servidores que vierem a ser admitidos, 
deverão submeter-se ao limite anteriormente autorizado pelo 
Poder Legislativo. Dessa forma, a medida não encontra óbice 
do ponto de vista financeiro-orçamentário. 

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

Lei nQ 11/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator 

Ronaldo Vasconcellos- Leonídio Bouças. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI NQ 11/95 
Dispõe sobre a criação de cargos nos quadros das 

Secretarias dos Tri:~nais de Justiça e de Alçada do Estado 
de Minas Gerais e dá JUtras 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-03, A-23, observado o disposto no art. 
2Q, § 2Q, da Lei nQ 9.730, de 5 de dezembro de 1988; 
II -no quadro a que se refere o Anexo li da Lei nQ 11.098, 

de 11 de maio de 1993, 45 (quarenta e cinco) cargos de 
Assessor Judiciário III, TA-DAS-OS, 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, d~ 22 de 
dezembro de 1988; e 1 (um) cargo de Coorcenador de Area, TA-
DAS-10, PJ-S03, de recrutamento limitado. 
Art. 2Q -Ficam criados 2 (dois) cargos de Porteiro-

Zelador, de provimento efetivo e lotação no Fórum Mendes 
Pimentel, na Comarca de Barbacena. 
Art. 3Q -Fica transferido da Comarca de Entre-Rios de 

M· ·as para a Comarca de Conselheiro Lafaiete o Município de 
C;:;sa Grande. 
Art. 4Q -O tempo de serviço prestado na Processamento 

Bancário do Estado de Minas Gerais PROBAM pelos 
servidores absorvidos pela Lei nQ 10.470, de 15 de abril de 
1991, será considerado para efeito de estabilidade. 
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Art. SQ- As despesas com a execução desta lei correrão por 
conta dos créditos orçamentários consignados aos órgãos do 
Poder Judiciário do Estado. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 211ss 
Comissão d2 Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de 

Lei nQ 21/95, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do 
cinto de segurança nos veículos automotores de transporte 
coletivo intermunicipal, foi aprovado no 1Q turno na forma 
do Substitutivo nQ 1. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser 

examinada no 2Q turno. 
A redação do vencido segue anexa e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição sob comento, conforme já tivemos oportunidade 

de manifestar anteriormente, não acarreta despesa para o 
Estado e não implica nenhum impacto no orçamento estadual. 
O ônus dec~rrente de sua aprovação caberá exclusivamente às 

empresas de transporte coletivo, que terão que instalar os 
equipamentos necessários. 

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

nQ 21/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1995. 
Miguel Martíni, Presidente- Alencar da Silveira Júnior, 

relator- Ronaldo Vasconcellos- Geraldo Rezende- Leonídio 
Bouças. 

Estabelece a 
nos veículos 
intermunicipal. 

Redação do Vencido no 10 Turno 
PROJETO DE LEI No 2l/95 

obrigatoriedade do Üso do cinto de segurança 
automotores de transporte coletivo 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Ficam as empresas de transporte coletivo 

intermunicipal de passageiros que operam no território do 
Estado de Minas Gerais obrigadas a instalar cinto de 
segurança na totalidade dos assentos dos veículos utilizados 
em serviço. 
Art. 2Q- Nenhum veículo poderá ser matriculado no órgão de 

trânsito competente nem terá a sua matrícula renovada sem 
que haja a comprovaçã~ do integral cumprimento do est·~ulado 
no art. 1Q. 
Art. 3Q -A concessão de renovação dos contratos para 

exploração do transporte coletivo intermunicipal ficará 
condicionada à adaptação dos veículos ao disposto nesta lei. 
Art. 4Q -As empresas concessionárias farão afixar, no 

interior dos veículos, mensagens alertando os passageiros da 
disponibilidade, em suas respectivas poltronas, do 
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mencionado equipamento de segurança e da obrigação do seu 
uso. 
Art. 5Q -O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará 

o proprietário do veículo a multa e, na forma do 
regulamento, a rescisão do contrato de concessão. 
Art. 6Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

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

publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 27/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de 
Lei nQ 27/95 dispõe sobre o repasse de recursos tributários 
compensatórios aos municípios que abriguem em seu território 
unidade de conservação ambiental. Esses recursos 
correspondem a 4% da parcela prevista no inciso II do § 1Q 
do art. 150 da Constituição Estadual. 

Aprovado no 1Q turno com as Emendas nQs 1 a 4, o projeto 
vem agora a esta Comissão para ser objeto de parecer para o 
2Q turno. Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte 
deste parecer, nos termos do art. 196, § 1Q, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Como foi assinalado no 1Q turno, a proposição em tela 

contempla a tendência moderna de se considerar que a 
preservação ambiental gera ônus e que o município precisa de 
uma fonte adicional de recursos para suportar os encargos 
dela decorrentes. 

Com a aprovação desse projeto de lei, 1% da arrecadação do 
ICMS, atualmente distribuído a todos os municípios mineiros, 
será transferido para aqueles que sejam sede de unidades de 
conservação ambiental. 

Conclusão 
Face ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 27/95, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Alencar da Silveira Júnior, 

relator - Leonídio Bouças -Ronaldo Vasconcellos- Geraldo 
Rezende. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 27/95 

Dispõe sobre o repasse de recursos tributários 
compensatórios aos municípios que abriguem em seu território 
unidade de conservação ambiental. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Ficam destinadoõ 4% (quatro por cento) dos 

recursos de que trata o inc1so II do ~ 1Q do art. 150 da 
Constituição Estadual aos municípios quE :enham parte de seu 
território integrando unidades de conservação ambiental. 
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Parágrafo único -Para efeito do disposto no "caput" deste 
artigo, unidades de conservação ambiental são aquelas 
criadas pela União, pelo Estado e pelos Municípios, em 
conformidade com as diretrizes da política ambiental, 
classificadas entre os seguintes grupos: 

I - Primeiro grupo: 
a) parques nacionais, estaduais e municipais; 
b) estações ecológicas; 
c) reservas biológicas; 
II - Segundo grupo: 
a) florestas nacionais, estaduais e municipais; 
b) florestas sociais; 
c) hortos florestais; 
d) reservas indígenas; 
III - Terceiro grupo: 
a) áreas de proteção ambiental; 
b) áreas de relevante interesse ecológico; 
c) outras unidades definidas em lei e declaradas pelo poder 

público estadual. 
Art. 2Q- Fica instituído o Cadastro 

com Unidades de Conservação 
responsabilidade do órgão gestor 
ambiente do Estado. 

Estadual de Municípios 
Ambiental, sob a 
da política de meio 

Art. 3Q -Os municípios que tenham parte de seu território 
integrando unidades de conservação federal, estadual ou 
municipal deverão inscrever-se no Cadastro Estadual junto ao 
órgão competente. 

Parágrafo único - Nos casos de unidades instituídas pelo 
poder municipal, ca:e ao órgão ambiental do Estado emitir 
laudo técnico de viscoria que comprove a existência de 
atributos naturais relevantes que justifiquem sua criação, 
de acordo com as diretrizes da política estadual de meio 
ambiente. 
Art. 4Q -Cabe aos órgãos gestores da política ambiental e 

florestal do Estado, com a participação de entidades 
representativas dos mun1c1plos que abriguem unidades de 
conservação, definir, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a 
contar da promulgação desta lei, as normas de cadastramento 
e os critérios técnicos de alocação de recursos de que trata 
o art. 1Q. 

Art. 5Q -Na apuração do índice de que trata o art. 3Q da 
Lei Complementar nQ 63, de 11 de janeiro de 1990, será 
utilizada a mesma metodologia adotada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE para a 
apuração do Produto Interno Bruto - PIB -, a preços de 
mercado. 

§ 1Q - O tributo será adicionado no território do município 
onde ocorrer o fato gerador, mesmo que esteja suspenso, 
diferido ou antecipado o seu pagamento. 

§ 2Q - Os casos omissos ou não tratados na Lei Complementar 
nQ 63, de 11 de janeiro de 1990, serão solucionados por 
decreto do Executivo, depois de manifestação das associações 
dos municípios. 
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na data de sua 

Art. 7Q- Revogam-se as 
PARECER PARA O 

disposições em contrário. 
2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 187/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Marcelo Cecé, o projeto de lei sob 

apreciação propõe seja instituída a Medalha Frei Orlando, em 
homenagem aos ex-combatentes que lutaram na Segunda Guerra 
Mundial, em solo italiano, e o Diploma de Mérito Frei 
Orlando, aos que estiveram mobilizados, embora permanecessem 
no território brasileiro. 
Aprovada a matéria no 1Q turno com a Emenda nQ 1, da 

Comissão de Constituição e Justiça, cabe a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre a proposição no 2Q turno, 
nos termos do art. 104, I, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A criação G~ Medalha e do Diploma de Mérito Frei Orlando, 

para homenagear os ex-combatentes da FEB, revela-se medida 
conveniente e oportuna, pois vem distinguir cidadãos que, 
nos dramáticos episódios de que participaram durante a 
Segunda Guerra Mundial, dignificaram e engrandecerz- o nome 
do Brasil. 

Com vistas 
apresentamos 

a atribuir 
a Emenda nQ 1 . 

maior 

Co-clusão 

clareza ao art. 2Q, 

Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 187/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno, que 
segue anexo e é parte deste parecer, com a Emenda nQ 1, a 
seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 2Q -Fica criado o Diploma de Mérito Frei Orlando, a 

ser concedido aos expedicionários que estiveram mobilizados 
durante a Segunda Guerra Mundial, embora permanecessem no 
território brasileiro.". 
Sala das Comissões, 30 de junho de 1995. 
João Leite. relator. 

Redação do Vencido no lQ Turno 
PROJETO DE LEI NQ 187/95 

Cria a Medalha Frei Orlando, em homenagem aos ex-
combatentes da Segunda Guerra Mundial, e o Diploma de 
Mérito, aos ex-combatentes que lutaram e permaneceram no 
Bras i 1. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Art. 1Q Fica criada a Medalha Frei 

homenagear os ex-combatentes da Força 
Brasileira- FEB- que serviram na Segunda 
em solo italiano. 

Gerais decreta: 
Orlando, para 
Expedicionária 

Guerra Mundial, 

t~t. 2Q -Fica criado o Diploma do Mérito Frei Orlando, 
p2~a homenagear os ex-combatentes que lutaram e os que, 
embora mobilizados, permaneceram no Brasil. 
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Art. 3Q -O Governo do Estado regulamentará esta lei no 
prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua 
publicação. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 250/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 

tela autoriza a Fundação Rural Mineira Colonização e 
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - a doar imóvel ao 
Município de Jaíba. 

No 1Q turno, foi o projeto aprovado na forma proposta. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão, para receber 

parecer. 
Fundamentação 

Conforme manifestamos anteriormente, a proposição em apreço 
não apresenta embaraço do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação, uma vez que a doação proposta 
não representa despesa para o Estado. 
Ademais, a mutação patrimonial do imóvel da RURALMINAS para 

o Município de Jaíba visa a um interesse social, que é a 
construção de um distrito agroindustrial. 

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

Lei nQ 250/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Alencar da Silveira Júnior, 

relator- Leonídio Bouças -Ronaldo Vasconcellos- Geraldo 
Rezende. 



z 
0 

39 

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 30 DE JUNHO DE 1995 

Presidência do Deputado Ermano Batista 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 

Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 341/95 
Projeto de Resolução nQ 342/95 - Requerimentos do Deputado 
Romeu Queiroz (2) e da Comissão de Assuntos Municipais (2) -
Comunicações: Comunicação da Deputada Maria Olívia 
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gilmar Machado, 
Paulo Piau e Marco Régis - 2ª Fase: Abertura de inscrições -
Leitura de comunicação apresentada - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen -

Ermano Batista -Antônio Júlio- Alberto Pinto Coelho 
Álvaro Antônio - Anivaldo Coelho- Bilac Pinto - Clêuber 
Carneiro Dimas Rodrigues Djalma Diniz Geraldo 
Nascimento- Geraldo Santanna- Gilmar Machado- João Leite 
- Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - Marco Régis -
Maria Olívia -Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
- Paulo Schettino - Romeu Queiroz -Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

Ata 
- A Deputz:a Maria José Haueisen, 2ª-Secretária, procede à 

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

Correspondência 
-A Deputada Maria Olivia, 1ª-Secretária "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, 
informando, em atenção ao Requerimento nQ 195/95, do 
Deputado Jairo Ataíde, que a Secretaria da Fazenda está 
constituindo grupo de trabalho para examinar o tratamento 
fiscal relativo às microempresas. 

Do. Sr. Darcy da Silveira, Presidente da Câmara Municipal 
de Caratinga, encaminhando cópia do Parecer nQ 15/95, da 
Comissão Especial designada para estudar a anexação dos 
Distritos de Cordeiro de Minas e de São Cândido de Caratinga 
ao Município de Ipatinga, aprovado por unanimidade pelo 
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Comissão de Assuntos 

Dos Srs. Manoel Maria da Fonseca, Nilton Freire Sampaio, 
Hélcio de Oliveira Quintão, Ildeu Alves Caetano, Francisco 
Ventura da Costa Marinho, Ilton Rosa de Freitas, José Nelino 
de Oliveira, Rudio Pipper e Moisés Machado, respectivamente, 
Prefeitos Municipais de Santa Rita do Ibitipoca, Aimorés, 
Ferros, Veríssimo, Pedra Dourada, Santa Rita de Minas, 
Olaria, Itueta e Jacutinga; Alcindo Garcia Leonel, José 
Carlos de Souza, Sandro Gomes de Mello, Hermano Lott de 
Andrade, Paulo Venturim, Darcy da Silveira e Joventino 
Antônio Custódio, respectivamente, Presidentes das Câmaras 
Municipais de Itapagipe, Além Paraíba, Poté, Açucena. 
Itueta, Caratinga e Conceição das Alagoas; Mauro Lúcio 
Pereira, Presidente do PMDB de Mantena e da Associação 
Comercial e Industrial de Mantena; Luís Carlos T. Silva, 
Presidente do Lions Clube de Conselheiro Pena; Adolfo Correa 
de Faria, Presidente do Rotary Clube Caratinga Leste; do 
Presidente da Cooperativa Agropecuária Ltda. de Lima Duarte; 
Armando de Assis, Presidente da Cooperativa dos 
Cafeicultores da Região de Caratinga Ltda.; José Benedito da 
Silva, Presidente do Clube do Cavalo de Timóteo; Jurandir da 
Rocha, Presidente do Sindicato Rural de Aimóres; João 
Ernesto de Oliveira, da Augusta e Respeitável Loja Simbólica 
Vigilantes da Ordem; Wilton Felisbino Teixeira, Venerável 
Mestre da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Templários de 
Salomão nQ 159, manifestando apoio à aprovação do Projeto de 
Lei nQ 285/95 na forma proposta. (- Anexe-se ao Projeto de 
Lei nQ 285/95.) 

Do Sr. Antônio Generoso Filho, Juiz de Direito Substituto, 
solicitando informações sobre a Lei nQ 11.432. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado (3), 

comunicando, em atenção a requerimentos dos Deputados Paulo 
Piau, Sebastião Costa e Kemil Kumaira. que os pedidos foram 
encaminhados à UEMG, à PMMG e à Secretaria da Fazenda, 
respectivamente, para exame. 

Do Sr. Stefan Bogdan Salej, Presidente 
agradecendo convite para comparecer à reun1ao 
homenagem ao centenário de nascimento do 
siderurgista Louis Ensch. 

CARTÕES 

da FIEMG, 
especial em 
engenheiro 

Dos Srs. Sebastião Rosenburg, Presidente do TRE-MG, e 
Maurício Brandi Aleixo, Conselheiro do Tribunal de Contas, 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem 
ao Sr. Celso Mello de Azevedo. 

Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Conselheiro 
Presidente do Tribunal de Contas, agradecendo o convite para 
participar da etapa do Ciclo Nacional de Debates sobre 
política de juros e estabilidade econômica. 

Dos Srs. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Conselheiro 
Presidente do Tribunal de Contas; Sílvio Mitre, Secretário 
de Habitação, e Alysson Paulinelli, Secretário de 
Agricultura, agradecendo o convite para a reunião especial 
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em comemoração do centenário de nascimento do engenheiro 
siderurgista Louis Ensch. 

Dos Srs. José Ferraz, Secretário do Trabalho, e João 
Batista dos Mares Guia, Secretário Adjunto da Educação, 
agradecendo o convite para a reun1ao de instalação da 
Subcomissã: Especial das Micro, Pequenas e Médias Empresas, 
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Câmara 
Federal. 

Do Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB, seção de 
Minas Gerais, agradecendo o envio da publicação "Deputados 
Mineiros". 

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 RESOLUÇÃO NQ 342/95 

-O Projeto de Resolução nQ 342/95 foi publicado na edição 
de 1Q/7/95. 

PROJETO DE LEI No 341/95 
Dec12~a de utilidade pública- o Conselho Particular 

Vicentino São Gonçalo, com sede no Município de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Particular Vicentino São Gonçalo, com sede no Município de 
Contagem. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Maria José Haueisen 
Justificação: A filantropia é uma prática que, graças às 

pessoas dotadas de espírito caritativo, vem se expandindo 
através de várias entidades que a ela se dedicam. 

O Conselho Particular Vicentino São Gonçalo foi instituído 
com a finalidade de bem servir à pobreza desassistida, 
prestando socorro espiritual e material a todos aqueles que 
o procuram. 

Os moradores da cidade de Contagem foram agraciados com a 
instalação dessa benemérita instituição, que exerce um 
verdadeiro apostolado, levando solidariedade às pessoas 
necessitadas de amparo. 
Sua obra é meritória e de longo alcance social, pois mantém 

acesa a chama do amor, representada pela adesão e simpatia 
de todos os seus colaboradores. 

Por ser uma entidade do mais elevado conceito, que tem 
realizado um trabalho voltado para a solidariedade humana, 
certamente terá o reconhecimento dos nobres colegas para que 
seja declarada de utilidade pública. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 
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REQUERIMENTOS 
Do Deputado Romeu Queiroz (2), solicitando que o Projeto de 

Lei nQ 260/95 seja apreciado em reunião conjunta e que seja 
atribuído regime de urgência à referida proposição. 
- Os requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais (2) 

foram publicados na edição de 1Q/7/95. 
COMUNICAÇÕES 

- É, também, encaminhada à Mesa comunicação da Deputada 
Maria Olívia. 

O Sr. Presidente 
Machado. 

Oradores Inscritos 
Com a palavra, o Deputado Gilmar 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
o Plano Real está completando um ano. Nesse período muita 
coisa mudou. 
A euforia inicial deu lugar a uma forte desconfiança e a um 

princípio de desesperança em relação ao futuro. A trajetória 
do real mostra a ineficiência desse Governo para tocar a 
vida econômica do País. Mesmo contando, por parte da 
população, com um apoio considerável. o Governo do Sr. 
Fernando Henrique Cardoso não teve força suficiente para 
combater os grandes grupos políticos e econômicos. Mais que 
perder a queda-de-braço com esses setores, FHC teve que 
ceder totalmente às suas pressões e estabeleceu uma política 
de atendimento aos setores privilegiados da sociedade 
brasileira, notadamente os banqueiros e grandes produtores 
rurais. Com isso, o povo ficou desassistido, e o que está 
por vir é uma forte recessão econômica - já iniciada . 
provocada pelos juros altos e a falta de uma política 
nacional de desenvolvimento e controle econômico. 
Mas, para não ficar lirr!tados a uma análise meramente 

subjetiva, vamos repassar os momentos do Plano Real e 
traduzir seu sentido político e econômico. Para essa 
análise, contei com a importante colaboração da assessoria 
coletiva da Bancada do PT nesta Casa. Vamos aos fatos. 
O Plano Real ancorou a estabilização de preços na paridade 

do câmbio, utilizando o mecanismo da URV para buscar o 
equilíbrio dos preços relativos e combater a inflação 
inercial. A utilização da âncora cambial foi possível pelo 
fato de as reservas cambiais superarem a casa dos 
U$42.000.000.000,00. Essas reservas foram elevadas 
artificialmente, pelo adiantamento dos contratos de câmbio. 
O Plano Real, como todo plano de estabilização, teve, 

inicialmente, como resultado um crescimento do consumo e da 
produção, porque eliminou o chamado imposto inflacionário. 
Com isso, tanto os salários como as receitas tributárias 
tiveram aumento. Ao manter supervalorizado o câmbio, 
combinado com uma política de abertura da economia 
casuística, o plano estimulou excessivamente as importações 
e desestimulou as exportações. Como resultado, a balança 
comercial, a partir de novembro de 1994, começou a 
apresentar déficit. A taxa de juros -que, desde o início do 
plano, já era alta, com o objetivo de evitar a especulação 
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com estoques de mercadorias - foi elevada mais ainda para 
atrair o capital especulativo externo. 

Em março, o Governo foi obrigado a modificar o sistema 
cambial, tendo em vista que as reservas cambiais foram 
reduzidas para U$36.000.000.000,00. No mês de junho, ocorreu 
uma segunda desvalorização do real. Ao mesmo tempo, foram 
tomadas medidas para reduzir o volume de impo~tações, 
principalmente de automóveis. 
A manutenção de uma taxa de juros acima da inflação 2% ao 

mês (30% ao ano) tem desorganizado a estrutura produtiva, 
levando a um número recorde de protestos e concordatas em 
relação aos últimos dez anos. Tal política perversa de juros 
altos provocou um requerimento, de minha autoria, para 
realizarmos, no âmbito do Ciclo Nacional de Debates 
promovido por esta Casa o evento "Política de Juros e 
Estabilidade Econômic~ . Contamos com a presença de 
autoridades de vãrios setores, mostrando que, em um "efeito 
cascata", a conseqüência imediata desses protestos e dessas 
concordatas foi a elevação do nível de desemprego, que, no 
mês de maio, atingiu o pico. 

As medidas adotadas atualmente visam a equilibrar a balança 
comercial (importação e exportação) para fechar o ano com 
déficit zero. No entanto, as despesas com a dívida externa 
até o final do ano devem ser de U$25.000.000.000,00 (juros, 
amortizações, etc.). Isto significa que haverã redução das 
reservas cambiais, que estão na casa dos 
U$30.000.000.000,00. Essas medidas para equilibrar a balança 
comercial visam a reduzir a atividade econômica. Como a 
economia cresceu a uma taxa de 10% nos meses iniciais des:e 
ano e o Governo estã prevendo uma taxa de crescimento de 5% 
para o ano todo, é certo que a taxa de crescimento para o 
segundo semestre se aproxime de zero. Isto significa mais 
recessão e desemprego. Além disso, o programa de 
desindexação previsto indica que, basicamente, só os 
salãrios devem ser desindexados. Tanto a UFIR (indexador dos 
impostos) como a TR (indexador do capital) devem continuar. 
E ontem, na fala do Presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso, em cadeia nacional de rãdio e televisão, 
isso ficou demonstrado. Os indexadores serão mantidos. Uma 
única coisa muda: as partes, ao negociar, podem escolher o 
indexador que quiserem, numa demonstração clara de que a 
indexação permanecerã e não apenas para os salários. O IPC-R 
(indexador dos salãrios) serã extinto, prevalecendo a 
chamada "livre negociação"; com ela, serão altamente 
penalizadas as categorias profissionais que não se encontram 
organizadas ou que não têm força suficiente de mobilização 
para exigir seus direitos. Mais uma vez, o Governo expõe os 
trabalhadores a uma situação de desigualdade social. Mas não 
fica só aí. E os excluídos, os que estão fora do mercado de 
trabalho, os que não participam da força produtiva? Como 
ficam esses cidadãos? Que medidas o Governo estã tomando 
para incluí-los no processo produtivo? A princípio, a única 
resposta é: nada. 
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O processo de estabilização pode estar ameaçado, pois não 
estão sendo tomadas medidas estruturalmente corretas. O 
programa de privatização visa, apenas, a obter recursos para 
pagar a dívida interna. O prejuízo social que pode surgir 
com a privatização de empresas estratégicas faz com que 
tenhamos uma visão nada otimista do futuro. A quebra do 
monopólio do petróleo, da energia elétrica. das 
telecomunicações, enfim, de setores fundamentais para o 
País, não resulta em algo positivo para a Nação. Nós, do PT, 
~âo queremos, também, que as coisas fiquem como estão. Não 
zceitamos que as estatais sejam cabides de empregos, palcos 
de fisiologismo, da política do "é dando que se recebe". Se 
algumas estatais são vítimas de tal situação, é por culpa, 
exatamente, daqueles que, durante décadas, usufruíram, de 
forma equivocada, do poder político que detinham. Hoje, é 
urgente que a sociedade esteja presente no controle das 
estatais, que devem tornar-se empresas públicas. Nada de 
empreguismo, nada de privilégios. 
A reforma previdenciária deve ser adiada, pois a discussão 

é insuficiente; o prejuízo social, totalmente previsível, e 
a falência do sistema está mais ligada à falta de 
fiscalização e à existência de privilégios. Sobre essa 
questão, o PT tem proposta concreta. Em reunião nos dias 20 
e 21 de maio passado, o Diretório Nacional do PT aprovou as 
propostas básicas do partido para a previdência social, 
fundadas na garantia do direito adquirido e do direito à 
previdência por todos os trabalhadores, contribuintes ou 
não, a partir da implementação do conceito constitucional de 
seguridade social. Através deste conceito, fica criada a 
previdência solidária, um sistema no qual a contribuição de 
trabalhadores e o Estado asseguram a todos o direito à 
aposentadoria remunerada. 

É preciso deixar claro que essas reformas fazem parte do 
plano geral do Governo FHC. A proposição do PT denuncia o 
caráter conservador, antipopular e privatista da proposta do 
Governo. Relato, a seguir, as propostas do PT. 
a) Defender a vinculação entre o valor real dos beneficios 

e o salário mínimo. 
b) Propor a gestão quadripartite da previdência (Governo, 

empregadores, empregados e aposentados). A representação dos 
empregados e dos aposentados não deve passar pelo Congresso, 
sendo remetida diretamente ao Presidente da República, para 
nomeação. 

c) Criar o Ministério da Seguridade Social, com secretários 
para a saúde, a previdência e a assistência social, sem 
prejuízo da descentralização das ações executivas. 
d) Manter a aposentadoria por tempo de serviço, após o 

máximo de 35 anos para os homens e 30 para as mulheres. Nos 
casos de aposentadoria por idade, unificar o limite de 60 
anos para homens e mulheres, com exceção do trabalhador 
rural, que seria de 55 anos. 
e) Manter a aposentadoria proporcional. 
f) Criar o sistema básico universal até o máximo de dez 

salários mínimos. Isso significa que todos os setores 
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contribuem para a previdência básica até a faixa de dez 
salários mínimos. Se alguém desejar receber aposentadoria 
acima de sua contribuição, deverá entrar para a 
aposentadoria complementar pública ou privada. 
g) Estabelecer, através de leis complementares, os regimes 

especiais de aposentadoria, que terão como critérios as 
atividades que ofereçam risco à saúde e as situações em que 
danos físicos ou psíquicos tenham sido causados pela 
violência estatal; essas leis poderão prever redução de 
jornada de trabalho e de tempo para a aposentadoria. 
h) Manter as regras atuais de aposentadorias para 

professores. 
i) Manter a diferenciação de idade e tempo de serviço para 

homens e mulheres. 
Tambér a reforma tributária terá pequeno alcance, o que 

mostra Jm rompimento de Fernando Henrique Cardoso com seu 
discurso à época da instauração do real. Naquela ocasião, 
ele, ainda, dizia que, par~ o plano dar certo, seria urgente 
uma reforma tributária. Ta. urgência esbarrou no forte poder 
de pressão do PFL e do grande empresariado. Todos querem, 
apenas, usufruir as benesses do governo, com isenções, 
perdões, pagamentos a perder de vista. Os grandes não querem 
colaborar com o bolo, querem, apenas, pedaços cada vez 
maiores. Sem justiça tributária, sem dominar a fúria fiscal 
do Governo, dificilmente, um plano económico poderá dar 
certo, e nenhuma justiça social poderá ser feita em nosso 
Pais. 
Finalizando, são necessárias reformas estruturais nos 

seguintes pontos: a) reforma tributária, visando a tributar 
a riqueza; b) reforma agrar1a, visando a fazer justiça 
social no campo; c) abertura da economia orientada por uma 
política industrial para o crescimento económico. d) 
política de recuperação da capacidade de investimentos 
produtivos, recuperando a capacidade de poupança pública e 
privada. 

De tudo o que foi exposto, fica clara a inexistência, no 
Governo de Fernando Henrique Cardoso, do diálogo 
democrático, da discussão sincera dos problemas da sociedade 
brasileira. O tratamento que vem sendo dado aos 
trabalhadores e a suas representações sindicais mostra 
quanto o Governo está afastado do povo. Régis Debray, em seu 
livro "Estado Sedutor", mostra-nos claramente, que, quando 
um Estado está afastado do povo, não consegue dialogar com 
ele, sua tendência é tornar-se um "Estado publicitário". 
Isso é, exatamente, o que ocorre com o Estado brasileiro. O 
Governo FHC está :iberando recursos da ordem de 
US$10.000.000.000,00 para a campanha publicitária do 
aniversário do real. Ele prefere a mídia ao diálogo com a 
sociedade. Dessa forma, sem política e sem diálogo, 
continuaremos nas mãos de quem sempre desfrutou, mas pouco 
colaborou para o efetivo desenvolvimento do Brasil. Muito 
obrigado". 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
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O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
servidores desta Casa, galeria, ocupo esta tribuna para 
tratar de dois assuntos. Primeiramente, quero informar que, 
no último dia 10, em Uberaba, tomou posse a nova diretoria 
da Associação Nacional dos Criadores de Girolando 
ASSOLEITE -, comandada pelo Eng. José Roberto Gomes, que 
substituiu o Sr. Minoro Hélio Maurício Yamamoto. 

A ASSOLEITE foi instituída no início dos anos 80, com a 
finalidade de cuidar do registro genealógico do Girolando e, 
conseqüentemente, criar a raça leiteira brasileira. O 
trabalho da ASSOLEITE no período tem sido marcado pela 
competência e seriedade. buscando a valorização do trabalho 
do produtor de leite. 

A ASSOLEITE já transp6s as divisas do território brasileiro 
com a exportação de animais para diversos países. 

A produção de leite do Brasil cresceu pelo menos 5 bilhões 
de litros nos últimos anos, beneficiando a população 
brasileira. Sem dúvida, grande parcela da responsabilidade 
por esse crescimento deve ser creditada à ASSOLEITE. 
Portanto, peço à Mesa diretora desta Casa que encaminhe 

correspondência à diretoria da ASSOLEIT~. parabenizando 
essas abnegadas lideranças pelo muito que elas têm feito 
para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. 
O segundo assunto refere-se ao pedido dos produtores rurais 

de Uberaba quanto aos acertos de crédito rural junto ao 
BEMGE. Passo a fazer a leitura da correspondência dirigida 
ao Presidente do BEMGE. Gostaria de chamar a atenção dos 
Deputados para os absurdos que estão acontecendo na área de 
funcionamento agrícola. (- Lê:) 
*"Sr. Presidente, 
com nossos cordiais cumprimentos, vimos à presença de V. 

Sa. transmitir a indignação dos produtores rurais de Uberaba 
pela possível orientação do BEMGE no sentido de indexação 
pela TR nos contratos de equivalência/produto, sem a devida 
sustentabilidade jurídica. 

Como exemplo, citamos o caso do Sr. José Otávio Stazinafo, 
o qual tem dívida.de 7.345,31 (sete mil trezentas e quarenta 
e cinco vírgula trinta e uma) sacas de milho a vencer e~ 24 
de julho próximo e, pedindo a EGF agora, o BEMGE-Uberaba, 
nesta data, lhe atribuiu um débito equivalente a 8.026 (oito 
mil e vinte e seis) sacas de milho. 

Diante desses fatos, pedimos a v. Sa., como Presidente 
dessa conceituada instituição financeira de Minas Gerais, 
que determine o cumprimento dos preceitos contratuais 
legais. 
Sabedores da importância do BEMGE como instituição de 

fomento ao desenvolvimento de Minas Gerais, mas por outro 
lado conscientes da importância da produção de alimentos, 
vimos pedir à sua direção: 

1. Que faça cumprir o acordo estabelecido no contrato de 
financiamento de crédito rural, respeitando a 
equivalência/produto para os pequenos produtores. 
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2. Que seja colocada maior soma de recursos financeiros à 
disposição dos produtores rurais, alavanca imprescindível do 
desenvolvimento agropecuário de Minas Gerais. 
3. Que seja revitalizado o seguro agrícola BEMGE para dar 

segurança ao setor produtivo. 
Assim feito, estaremos todos empenhados no sucesso do 

Governo de Eduardo Azeredo e no desenvolvimento do Estado de 
Minas Gerais." 

Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção 
para um fato, que é grave, e que tem sido, de certa forma, 
denunciado com freqÜência nesta Casa. Trata-se da falta de 
ccmpromisso e mesmo de cumprimento da legislação por parte 
de Governo e dos órgãos do Governo. Parece-me grande 
injustiça para com a sociedade brasileira que o cidadão, ao 
deixar de cumprir a lei, seja imediatamente penalizado e 
continue perdendo, quando é o Governo que deixa de cumpri-
la. Muito obrigado. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

ocupamos a tribuna esta manhã por duas razões. A primeira, 
para solicitar que se registre, nos anais da Casa, o I 
Encontro de Secretários Estaduais da Saúde da Região 
Sudeste, que se deu na última sexta-feira, na Fundação João 
Pinheiro, em Belo Horizonte. 

Esse encontro foi coordenado pelo Secretário de Saúde de 
Minas Gerais, Dr. José Rafael Guerra, e contou com a 
presença dos Secretários da Saúde de São Paulo, Dr. Guedes; 
do Rio de Janeiro, Dr. Medina; e do Espírito Santo, Dr. 
Pedro. Nós, também, lá estivemo2. representando a Comissão 
de Saúde e Ação Social e, cc~seqüentemente, esta Casa 
Legislativa. 
O evento foi muito oportuno, pois sabemos da preocupação 

dos parlamentares - principalmente dos que representam a 
saúde nesta Casa - com o caos em que se encontra, em nosso 
País, essa área tão importante. 

Ficamos felizes ao sentir a preocupação dos Secretários de 
Estados tão importantes da Federação, como Minas Gerais, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que estão 
sintonizados com a preocupação de colegas que já passaram 
pelo microfone desta Assembléia Legislativa, tentando fazer 
algo de positivo para a saúde, para que o povo brasileiro 
não morra à míngua nas filas dos postos de saúde e 
hospitais. 

Os próprios hospitais podem "morrer à míngua" pelas 
escorchantes taxas de juros que fazem com que eles, por não 
terem capital de giro, recorram a entidades creditícias, e, 
não tendo como saldar seus compromissos, fechem suas portas. 

Ficamos felizes porque sentimos a dedicação dos Secretários 
de Saúde, principalmente do de Minas Gerais, Dr. José Rafael 
Guerra, a quem quero render minha homenagem e dizer que 
sabemos da estirpe positiva que representa. O Dr. José 
Rafael Guerra foi sempre um médico comprometido com a 
medicina social. Atuou, por quase 16 anos, em um hospital de 
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uma cidade limítrofe de Belo Horizonte, dando plantões de 24 
horas por semana. Reconheço nele o modelo de médico dedicado 
à saúde pública, comprometido com a medicina social, e não 
um médico que faz medicina mercantilista no consultório, 
como forma de se enriquecer. 
Queremos reconhecer, hoje, para este Plenário escasso - mas 

que faz com que esta Casa Legislativa seja uma caixa de 
ressonância dos anseios da população, como deve ser o 
Legislativo- as virtudes de José Rafael Guerra, homem 
comprometido com a revitalização da saúde deste País. 

A preocupação dos Secretários da Saúde, naquele dia, era em 
relação às fontes de financiamento da saúde. Tenho certeza 
de que os estudos realizados durante todo o dia de sexta-
feira e na manhã de sábado, na Fundação João Pinheiro, na 
Pampulha, serão levados ao Ministro da Saúde, Dr. Adib 
Jatene, que também é um Ministro comprometido com a saúde 
pública, porque também peregrinou toda a sua vida pelo 
serviço público. 

Além da preocupação com os recursos para financiar a saúde, 
o outro tema tratado na reunião do I Encontro Interestadual 
de Secretários de Estado da Saúde da Região Sudeste foi o 
código 7, que, para a saúde, representa a produtividade no 
serviço público. Esse tema foi muito discutido porque tem 
efeitos positivos e negativos. Também foi discutido o 
problema da saúde mental e o da hanseníase. Foi uma reunião 
muito produtiva para os que lá compareceram: os Secretários 
e suas respectivas assessorias e nós, como representantes da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, demos a nossa 
contribuição e tivemos a grata satisfação de muito aprender. 
A outra preocupação que queremos manifestar, nesta manhã, 

refere-se à implantação, a partir de hoje, do sistema de 
pressão do Banco do Brasil para a redução de seu quadro de 
funcionários, incentivando a demissão deles. Preocupou-me, 
há algum tempo, a atitude do atual Prefeito da minha cidade 

adversário político nosso que, no 1n1c1o de sua 
administração, procurou destruir o sistema público que 
implantamos em consonância com a Constituição Federal de 
1988, quando levamos a cabo a reforma administrativa, o 
concurso público e a previdência municipal. Estranhamos que 
a atual administração da minha cidade incentivasse os seus 
funcionários a se demitire~ em nome do enxugamento da 
máquina pública. 
Quando eu pensava que isso era uma mesquinharia de uma 

política do interior mineiro, surpreendeu-me o Banco do 
Brasil, instituição respeitável do cenário brasileiro, com 
187 anos de existência na história financeira e política do 
Brasil, ao promover pressão para que seus funcionários peçam 
demissão, a fim de diminuir os seus quadros funcionais. 

Preocupa-nos tal atitude, porque sabemos que todas as 
vantagens que estão sendo oferecidas para a demissão 
voluntária dos funcionários são um "canto de sereia", porque 
o dinheiro na mão é fugaz. Verdadeiro e perene é o emprego 
dos funcionários. 
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Gostaríamos que a política financeira que se adota para o 
Banco do Brasil com o fechamento de agências e de 
demissões voluntárias fosse revista para que aquela 
instituição não servisse de capacho do FMI - que, por detrás 
de tudo, é o que dita as normas ao Terceiro Mundo. Muito 
obrigado. 

2ª Fase 
Abertura de Inscrições 

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

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

comunicação apresentada nesta reunião pela Deputada Maria 
Olivia- falecimento do Sr. Diniz Mateus Borges, em Lagoa da 
Prata (Ciente. Oficie-se.). 

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

feitas, Líderes inscritos nem oradores para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a ordinári3 de debates de segunda-feira, dia 
3, às 20 ~~ras. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 28 DE JUNHO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Sebastião 
Navarro Vieira 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 
DIA): 1ª Fase: Requerimentos: Requerimentos da Comissão de 
Assuntos Municipais (8); aprovação - 2ª Fase: Discussão e 
votação de proposições: Discussão, em 1Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 46/95; designação de relator; emissão de parecer 
oral; encerramento da discussão; aprovação - Discussão, em 
1Q turno, dos Projetos de Lei nQs 7, 94 e 110/95; aprovação 
-Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 118/95; 
aprovação com as Emendas nQs 1 a 3; - Discussão, em 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 251/95; aprovação - Discussão, 
em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 15/95; aprovação, na forma 
do vencido em 1Q turno - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise 

-Maria José Haueisen - Ermano Batista- Antônio Júlio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pi~to Coelho 
Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Alvaro Antônio 
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
Antônio Genaro - Antônio Roberto Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão Carlos 
Murta- Carlos Pimenta - 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 
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Machado - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Ivo José -João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas -José Braga José 
Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira Leonídio 
Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cecé Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olivia-
Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Sebastião Helvécio 
-Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A 

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

1ª PARTE 
Ata 

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

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
O Sr. Presidente Nos termos do edital 

Presidência vai passar à 2a parte da 
discussão e votação da matéria constante na 

la Fase 
Requerimentos 

de convocação, a 
reunião, com a 
pauta. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 
por sua vez, na forma regimental, requerimentos da Comissão 
de Assuntos Municipais (8), contendo solicitação ao Tribunal 
Regional Eleitoral para realização de consulta plebiscitária 
à população dos Distritos de Santa Cruz de Minas, no 
Município de Tiradentes; de São Sebastião da Vargem Alegre, 
no Município de Mirai; de Pedra Menina, no Mu~~cipio de Rio 
Vermelho; de Estêvão de Araújo, no Município ae Araponga; de 
Queixada, no Município de Novo Cruzeiro; de Quem-Quem e 
Barreiro da Raiz, no Município de Janaúba; de Ponto do 
Marambaia e Maranhão, no Município de Carai; e de Crisólia e 
São José do Mato Dentro, no Município de Ouro Fino (Oficie-
se.). 

2a Fase 
O Sr. Presidente (Deputado- Agostinho Patrús) - Esgotada a 

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

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

Lei nQ 46/95, do Deputado Marcos Helênio (ex-Projeto de Lei 
nQ 2.234/94, do ex-Deputado Antônio Fuzatto), que autoriza o 
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Resende Costa. 
Incluído em ordem do dia, observado o disposto no art. 141 
do Regimento Interno. A Presidência vai designar relator o 
Deputado Marco Régis para emitir parecer sobre o projeto, 
nos termos do§ 2Q do art. 147 do Regimento Interno. A 
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Presidência indaga ao relator se se encontra em condições de 
emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Marco Régis - Perfeitamente, Sr. Presidente, 
temos condições de apresentar o nosso trabalho. (-Lê:) 

"PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 46/95 
Relatório 

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em 
análise autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Resende Costa. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/3/95, foi o 
projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que perderam 
prazo para emitir parecer. 
Compete-nos, agora, por força de requerimento do Deputado 

Marcos Helênio, emitir parecer sobre a matéria, nos termos 
do a~t. '47, § 1Q, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Tra<a-se de doação de imóvel pertencente ao Poder Executivo 

estadual para o Município de Resende Costa, com a finalidade 
de se utilizar o referido terreno para a ampliação de escola 
municipal existente em imóvel limítrofe. 

Com efeito, temos conhecimento de que a Prefeitura 
Municipal de Resende Costa tem desenvolvido relevante 
projeto educacional na escola em questão, já possuindo 
recursos para a sua ampliação, dependendo, contudo, da 
doação ora apreciada. 

A matéria insere-se no âmbito da competência do Estado, 
cabendo à Assembléia Legislativa, como está estabelecido no 
art. 61, XV, da Constituição do Estado, sua apreciação, a 
fim de que seja consignada a autorização legislativa que 
cogita o art. 18, "caput", do citado Diploma. 

Observamos, pois, que o projeto em exame visa a atender aos 
aludidos dispositivos constitucionais, inexistindo óbice de 
natureza constitucional a ele pertinente. 
Ressalte-se, ainda, que o projeto de lei em estudo contém 

menção clara e expressa da área a ser doada, bem como o 
indispensável dispositivo de reversibilidade. 
A análise de mérito nos revela, a seu tempo, o louvável 

escopo contido na proposta, uma vez que, como se depreende 
da própria redação do projeto, o interesse envolvido é a 
melhoria das condições da educação oferecida a determinada 
população rural do Município de Resende Costa . 
Esclarece-nos, por sua vez, a Secretaria de Recursos 

Humanos e Administração que não há nenhum interesse do 
Executivo estadual pelo sobredito imóvel, especialmente da 
parte da Secretaria de Agricultura, sob cuja 
responsabilidade estava a posse. Manifesta-se o Secretário 
de Administração nos seguintes termos: 

"Ante o exposto e após análise técnica do processo pela 
Superintendência Central de Bens Imóveis, bem como a 
destinação, segundo o projeto de lei, versar sobre ampliação 
de escola municipal que funciona em terreno anexo, 
cumprindo, assim, o que foi determinado na escritura, esta 
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Pasta coloca-se de acordo que se efetue a respectiva 
doação". 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, por sua vez, 
comprovamos a ausência de impedimento para a aprovação do 
projeto, já que não acarretará despesa para o Estado. A 
iniciativa vem, em verdade, resgatar para uma atividade 
socialmente significativa um espaço potencialmente 
produtivo, em que o Estado se revelou impotente para 
efetivar qualquer empreendimento. A doação possibilitará, 
portanto, gestão do mencionado terreno com vistas a uma 
finalidade determinada, específica e necessária, inserindo-
se no campo das medidas destinadas à racionalização do uso 
da coisa pública. 

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

Lei nQ 46/95 no 1Q turno, na forma original em que foi 
apresentado. 
Sala das Reuniões, 27 de junho de 1995. 
Marco Régis, relator." 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, te~os um documento, em 

cópia xérox, datado de 15/2/95, e 2ssinado pelo Secretário 
de Recursos Humanos e Administração, Sr. Cláudio Roberto 
Mourão da Silveira, que gostaria de ler: (-Lê:) 

"Sr. Secretário, 
Em aditamento ao Ofício GAB/SCBI/DCI/880/94, datado de 

24/11/94, cumpre-me esclarecer a v. Exa. que tendo sido 
consultada a Secretaria de Estado de Agricultura, esta não 
manifestou nenhum interesse pelo imóvel em questão. 
Ante o exposto e após análise técnica do processo pela 

Superintendência Central de Bens Imóveis, bem como a 
destinação, segundo o projeto de lei, versar sobre ampliação 
de escola municipal que funciona em terreno anexo, 
cumprindo, assim, o que foi determinado na escritura, esta 
Pasta coloca-se de acordo que se efetue a respectiva doação. 

Ao ensejo, expresso-lhe protestos de consideração e 
estima". 

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

A seguir, são submetidos a discussão e votação e 
aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, em 1Q 
turno, os Projetos de Lei nQs 7/95, da Deputada Maria José 
Haueisen, que concede desconto a alunos matriculados na rede 
particular de ensino (À Comissão de Educação.); 94/95, do 
Deputado Raul Lima Neto, que declara de proteção ambiental 
áreas de interesse ecológico situadas na bacia hidrográfica 
do rio Pandeiros (À Comissão de Fiscalização Financeira.); e 
110/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos (ex-Projeto de Lei 
nQ 1.523/93), que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao Município de Santa Cruz do Escalvado (À Comissão de 
Fiscalização Financeira.). 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 

Lei nQ 118/95, do Deputado Wanderley Àvila (ex-Projeto de 
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Lei nQ 2.120/94, do Deputado José Militão), que declara a 
serra do Lopo, localizada no Município de Extrema, como área 
de preservação ambiental. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas nQs 1 a 3, que 
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela sua 
aprovação com as Emendas nQs 1 a 3, apresentadas pela 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas nQs 1 a 3. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. ( -Pausa.) Aprovadas. Fica, 
portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei no 118/95 
com as Emendas nQs 1 a 3. À Comissão de Meio Ambiente. 

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado, 
na forma regimental, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 
251/95, do Governador do Estado, que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel ao Município de Jacinto (À Comissão 
de Fiscalização Financeira.). 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 15/95, do Deputado Gilmar Machado, que cria a área de 
preservação permanente da bacia hidrográfica do rio 
Uberabinha. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
sua aprovação na forma do vencido em 1Q turno. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, 
aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 15/95 na forma do 
vencido em 1Q turno. À Comissão de Redação. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a especial de amanhã, dia 29, às 9 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa, na 
mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO- PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, INVESTIGAR A 
PROSTITUIÇÃO INFANTIL NA REGIÃO NORTE DE MINAS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de abril 
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Maria Olívia, Miguel 
Martini, Durval Ângelo e Marcelo Gonçalves, membros da 
Comissão supracitada. Verificada a ausência do Presidente, 
Deputado Antônio Andrade, o Vice-Presidente, Deputado Miguel 
Martini, assume a direção dos trabalhos e, havendo número 
regimental, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Marcelo Gonçalves que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A seguir, a Presidência informa que a 
reunião se destina a dar prosseguimento aos trabalhos da 
Comissão e indaga aos membros se há sugestões a serem 
feitas. Fica definido o cronograma da viagem a ser realizada 
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a Montes Claros e Janaúba. o Deputado Dimas Rodrigues sugere 
que as reun1oes nesses municípios sejam realizadas, em 
Janaúba, no Hotel Gorotuba e, em Montes Claros, no Hotel 
Monte Rey, proposta acatada por todos. O mesmo Deputado 
apresenta requerimento em que solicita sejam ouvidos em 
Janaúba os Srs. Carlos Judson Marques, Gilmar Clemente, 
Raimundo Nonato e Adalberto Caldeiras Campos, o Major Ivanir 
Celso Orlando, as Sras. Maria Inês Rodrigues de Souza e 
Conceição Machado Maciel Menezes, a Irmã Durvalina Tavares 
Pereira, o Pe. Henrique Alves de Oliveira Filho e o Pastor 
Waldiney Pedro. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 1995. 
AntOnio Andrade, Presidente Durval Ângelo Marcelo 

Gonçalves - Dima§ Rodrigues - Miguel Mactini. _ 
ATA DA 6a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇAO E 
JUSTIÇA, -DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO 
fiNANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de maio de 
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Marcelo Gonçalves, 
Dílzon Me~o (substituindo este ao Deputado Simão Pedro 
Toledo, por indicação da Liderança do PTB) e Jorge Hannas 
(substituindo o Deputado Leonídio Bouças, por indicação da 
Liderança do PFL), membros da Comissão de Constituição e 
Justiça; Ajalmar Silva, José Henrique, Clêuber Carneiro 
(substituindo este ao Deputado Jairo Ataíde, por indicação 
da Liderança do PFL) e Gilmar Machado (substituindo o 
Deputado Durval Ângelo, por indicaçãc da Liderança do PT), 
membros da Comissão de Administração Pública; e Romeu 
Queiroz, Clêuber Carneiro, Gilmar Machado e Antônio Roberto 
(substituindo este ao Deputado Geraldo Rezende, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara 
abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a dar 
prosseguimento à apreciação dos pareceres para o 1Q turno do 
Projeto de Lei nQ 219/95, do Governador do Estado, que 
transfere a Superintendência Central de Pagamento de Pessoal 
da Secretaria da Fazenda para a Secretaria de Recursos 
Humanos e Administração e dá outras providências, e solicita 
ao Deputado Dílzon Melo que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência informa que na última 
reunião foi concedida vista da matéria ao Deputado Durval 
Ângelo e dá prosseguimento à discussão do parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão, o 
Deputado Gilmar Machado faz algumas perguntas, que são 
respondidas pelo Deputado Romeu Queiroz. Submetido a 
votação, é o parecer aprovado. A seguir, a Presidência, na 
ausência do Deputado Arnaldo Penna, relator pela Comissão de 
Administração Pública, redistribui a matéria ao Deputado 
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Clêuber Carneiro, que emite parecer pela aprovação do 
Projeto de Lei nQ 219/95 com a Emenda nQ 1. Na fase de 
discussão, o Deputado Gilmar Machado indaga do relator sobre 
a possibilidade de redução do prazo mencionado na Emenda nQ 
1 para 12 meses, oportunidade em que o relator informa que 
essa redução seria impossível, por acarretar vários 
desdobramentos dos prazos previstos no projeto. O Deputado 
Gilmar Machado apresenta subemenda à Emenda nQ 1, do 
relator. Submetido a votação, o parecer, salvo subemenda de 
Deputado Gilmar Machado, é aprovado, com o voto contrário de 
Deputado Gilmar Machado. Submetida a votação a subemenda de 
Deputado Gilmar Machado é rejeitada. A seguir, a 
Presidência, na ausência do Deputado Miguel Martini, relator 
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
redistribui a matéria ao Deputado Romeu Queiroz, que emite 
parecer pela aprovação do Projeto de Lei nQ 219/95 com a 
Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de Administração 
Pública. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais 
havendo a ser ~ratado, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, jetermina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 30 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Jorge Hannas Anivaldo 

Coelho - Clêuber Carneiro - Álvaro Antônio - João Leite -
Alberto Pinto Coelho- José Henrique- Miguel Martini. 
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de junho 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Romeu Queiroz, Geraldo Rezende, João 
Leite e Elbe Brandão (substituindo os dois últimos, 
respectivamente, aos Deputados Miguel Martini e Alencar da 
Silveira Júnior, por indicação das Lideranças do PSDB e do 
PDT), membros da Comissão supracitada. Havendo númerc 
regimental e verificada a ausência do Presidente, Deputadc 
Miguel Martini, o Vice-Presidente, Deputado Romeu Queiroz, 
assume a Presidência dos trabalhos e solicita ao Deputado 
Geraldo Rezende que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Encerrada a 1a parte dos trabalhos, passa-se à 2? 
fase da Ordem do Dia. Na ausência do Deputado Glycon Ter-~ 
Pinto, relator do Projeto de Lei nQ 94/95, o Presiden!~ 
procede à leitura do parecer desse relator, que opina pela 
aprovação do projeto. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Prosseguindo, o Presidente redistribui ao 
Deputado João Leite o Projeto de Lei nQ 110/95 e à Deputada 
Elbe Brandão o Projeto de Lei nQ 251/95, e distribui ao 
Deputado Geraldo Rezende o Projeto de Lei nQ 199/95.· Com a 
palavra, o Deputado João Leite emite parecer, mediante o 
qual conclui pela aprovação do projeto. Logo após, o 
Deputado Geraldo Rezende procede à leitura do seu parecer, o 
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 199/95 com 
a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1 e as Emendas nQs 2 e 3, da 
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Comissão de Administração Pública, e pela prejudicialidade 
da Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Com 
relação ao Projeto de Lei nQ 251/95, a Deputada Elbe Brandão 
faz a leitura do seu parecer, mediante o qual conclui pela 
aprovação do projeto. Colocados em discussão e votação, cada 
um por sua vez, são os pareceres aprovados por unanimidade. 
Devido à ausência do Deputado Miguel Martini, relator do 
Ofício nQ 2/95, designado nos termos do art. 135, § 1Q, do 
Regimento Interno, o Presidente procede à leitura do 
parecer, mediante o qual o relator conclui pela aprovação da 
matéria na forma do projeto de resolução apresentado. Posto 
em discussão e votação, é o parecer aprovado por 
unanimidade. Em seguida, passa-se à fase de discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Na ausência do Deputado Glycon Terra 
Pinto, relator do Requerimento nQ 198/95, o Deputado Geraldo 
Rezende procede à leitura do parecer desse parlamentar, que 
opina pela rejeição do requerimento. Colocado em discussão e 
votação, é aprovada a proposição. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Alencar da Silveira Júnior-

Ronaldo Vasconcellos- Geraldo Rezende- Leonídio Bouças. 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS-FUNDAMENTAIS 
Às nove horas e quinze minutos do dia sete de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados João Leite, Paulo Schettino 
(substituindo este ao Deputado Miguel Barbosa, por indicação 
da Liderança do PTB), Antônio Roberto e José Braga, membros 
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos parlamentares presentes. A seguir, o 
Presidente lê a seguinte correspondência: do Secretário da 
Segurança Pública -em resposta à solicitação do Vereador 
José Sebastião de Araújo, de Divisa Nova de Minas, feita por 
intermédio desta Comissão, informando que determinou fosse 
realizada a sindicância, coordenada pela Superintendência 
Regional de Segurança Pública - SESP-MG, e que, segundo as 
informações fornecidas pelo referido órgão, não ficou 
confirmada a prática de arbitrariedades, por parte de 
policiais civis, contra a pessoa do cidadão Domingos de 
Oliveira; da Associação dos Engenheiros da Viação Férrea 
Centro Oeste - manifestando apoio às emendas à Constituição 
que o Congresso está realizando; da Associação dos Cabos e 
Soldados da PMMG solicitando apoio da comissão para 
fortalecer o movimento da Associação e garantir o direito de 
se organizarem. Prosseguindo, a Presidênci2 informa que a 
reunião tem por finalidade ouvir os seguintes convidados: 
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Cel. Walter Lucas, Relações Públicas da Policia Militar de 
Minas Gerais; Dr. Edvaldo Brandão, Superintendente da 
Polícia Metropolitana de Minas Gerais, e Sr. Euclides 
Guimarães Neto, sociólogo e professor da PUC-MG, sobre a 
violência nos estádios de futebol. Ato contínuo, convida-os 
para tomarem assento à mesa. O Cel. Walter Lucas discorre 
sobre as medidas preventivas para manter o policiamento nos 
estádios de futebol e garantir a segurança dos torcedores. O 
sociólogo, Sr. Euclides, aponta a fragmer~ação cultural e a 
deterioração dos valores da cidadan~! nas sociedades 
contemporâneas como causas de abusos cometidos pelos 
torcedores. Ressalta, ainda, que as situações em que o 
individuo se encontra diluído em uma massa de pessoas acabam 
favorecendo o despertar do seu lado selvagem. Foram 
sugeridas campanhas educativas de conscientização dos 
torcedores. Participaram dos debates os Srs. Luiz Chaves, 
Chefe de Esporte da Rádio Inconfidência; Carlos Valadares, 
representando o Presidente do Clube Atlético Mineiro; Wilson 
Piazza, Diretor-Geral da ADEMG; Alessandro Carneiro, 
Presidente da torcida "Raposões da Fiel"; AntOnio de Pádua 
Nicácio, irmão da vítima Vicente de Paula; Aloizio Nogueira 
da Silva, representando a torcida organizada "Mancha Azul"; 
Luiz Viana David, Presidente da Liga de Futebol Amador de 
Pará de Minas; Cel. Josevan Gonçalves, Comandante do 13Q 
Batalhão da Polícia Militar; Ivan Drumond, jornalista do 
jornal "Estado de Minas"; Luiz Chaves, jornalista da Rádio 
Inconfidência; Alessandro Dias Guimarães, Presidente da 
Galoucura; Maurício Otávio Parreira da Paz, representante da 
Máfia Azul; Geraldo Henrique Gonçalves, representando a 
Torcida Jovem, e José Samuel de Oliveira Reis. A Presidência 
informa que vai estudar junto com a assessoria a 
possibilidade de a Comissão apresentar um projeto de lei 
proibindo o uso de bebidas alcoólicas nos estádios. A 
seguir, o Presidente apresenta requerimento em que solicita 
seja enviado ofício ao Secretário de Esportes, Lazer e 
Turismo, visando à viabilização de campanhas educacionais, 
com vistas a eliminar ou atenuar a violência em estádio de 
futebol. Na fase de votação, o Deputado AntOnio Roberto 
assume a Presidência. Submetido a votação, é este 
requerimento aprovado. Ao retomar os trabalhos, o 
Presidente, Deputado João Leite. agradece a presença dos 
convidados, dos parlamentares e das autoridades presentes, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1995. 
João Leite, Presidente - José Braga - AntOnio Roberto -

Leonídio Bouças. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO- PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, INVESTIGAR A 
PROSTITUIÇÃO INFANTIL NA REGIÃO NORTE DE MINAS 
Às nove horas do dia oito de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco, reúnem-se no Hotel Monte Rey, em Montes 
Claros, os Deputados AntOnio Andrade, Dimas Rodrigues, 
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Miguel Martini, Durval Ângelo e Marcelo Gonçalves, membros 
da Comissão supracitada. Registra-se a presença do Deputado 
Gil Pereira. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Antônio Andrade, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Durval Ângelo que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A Presidência convida a tomar 
assento à mesa os Srs. Athos Aveline e Benedito Said, Vice-
Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, 
respectivamente. O Presidente informa que a reunião se 
destina a ouvir o Sr. Pedro Mameluque Mota, as Sras. Maria 
da Glória Caixeta Mameluque e Geralda de Fátima Lafetá 
Queiroz, D. Geraldo Majela de Castro, a Sra. Karin Liliane 
Emrich, os Srs. Egidevaldo Gomes Brito, Hiudeumar Gomes de 
Brito, João Xingá e Saulo Nogueira, a Sra. Marina Queiroz, a 
Irmã Mônica de Barros, o Sr. Gabriel Nascimento Vieira, a 
Sra. Edina Souza Ramos e o Pe. Tadeu de Carvalho. A 
Presidência passa a palavra ao Deputado Dimas Rodrigues, 
autor do requerimento que deu origem à Comissão, e a seguir, 
ao relator desta, Deputado Durval Ângelo. Prosseguindo, o 
Presidente passa a ouvir os convid2~os e abre os debates. 
Fazem uso da palavra as Sras. Denise Veloso Pinto, Geralda 
de Fátima Lafetá Queiroz e Karin Liliane Emrich, o Sr. Pedro 
Mameluque Mota, a Sra. Maria da Glória Caixeta Mameluque, os 
Srs. Egidevaldo Gomes Brito e Hiudeumar Gomes de Brito, a 
Irmã Mônica de Barros, a Sra. Edina Souza Ramos e o Sr. 
Athos Aveline, que discorrem sobre o tema objeto dessa CPI. 
A Presidência passa a palavra aos Deputados Miguel Martini, 
Marcelo Gonçalves, Dimas Rodrigues e Gil Pereira para que 
façam suas considerações finais. Nada mais havendo a ser 
tratado, o Presidente agradece a presença dos convidados e 
dos parlamentares presentes, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
Antônio Andrade, Presidente Durval Ângelo Marcelo 

Gonçalves - Dimas Rodrigues. 
ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia quatorze de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Miguel Martini, Glycon Terra Pinto, Marcos 
Helênio, Antônio Roberto e Ronaldo Vasconcellos 
(substituindo os dois últimos, respectivamente, aos 
Deputados Geraldo Rezende e Romeu Queiroz, por indicação das 
Lideranças do PMDB e do Bloco da Maioria), membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os 
trabalhos e esclarece que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. A seguir, solicita ao Deputado 
Glycon Terra Pinto que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Encerrada a 1a parte dos trabalhos, passa-se à 2a 
fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Marcos 
Helênio, relator do Projeto de Lei nQ 15/95, emite parecer 
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mediante o qual opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido no 1Q turno. Posto em discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Devido à ausência do Deputado Clêuber 
Carneiro, relator do Projeto de Lei nQ 54/95, o Presidente 
passa à leitura do parecer desse parlamentar, o qual conclui 
pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1Q turno. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Prosseguindo, registra-se também a ausência do Deputado 
Romeu Queiroz, relator dos Projetos de Lei nQs 65 e 219/95. 
O Presidente procede à leitura dos pareceres desse 
parlamentar. Com relação ao Projeto de Lei nQ 65/95, o 
relator apresenta solicitação de que seja a proposição 
baixada em diligência à Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração. O Presidente defere o pedido do Deputado 
Romeu Queiroz e em seguida, passa à leitura do parecer sobre 
o Projeto de Lei nQ 219/95, mediante o qual o relator opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1Q turno. 
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Devido à 
ausência do Deputado Geraldo Rezende, relator do Projeto de 
Lei nQ 27/95, designado nos termos do art. 135, ~ 1Q, do 
Regimento Interno, o Presidente redistribui a matéria ao 
Deputado Glycon Terra Pinto. Logo após, o Deputado Glycon 
Terra Pinto procede à leitura dos pareceres sobre as 
matérias a ele distribuídas. Conclui pela aprovação dos 
projetos de Leí nQs 78/95, na forma do vencido no 1Q turno; 
21/95, na forma do Substitutivo nQ 1, e 27/95, com a Emenda 
nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as 
Emendas nQs 2 a 4, da Comissão de Meio Ambiente. Colocados 
em votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados 
por unanimidade. Logo após, o Presidente, Deputado Miguel 
Martini, relator do Ofício nQ 2, do Tribunal de Contas, 
solicita regimentalmente a prorrogação de prazo para emissão 
do parecer. Em seguida, passa-se à fase de discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Registra-se a presença do Deputado 
Clêuber Carneiro. Com a palavra, o Deputado Glycon Terra 
Pinto, relator do Requerimento nQ 198/95, solicita prazo 
regimental para emitir seu parecer, o que é deferido pela 
Presidência. O Presidente redistribui ao Deputado Marcos 
Helênio o Requerimento nQ 433/95. O relator opina pela 
aprovação do requerimento. Submetida a votação, é aprovada a 
proposição. A seguir, o Presidente informa que se encontra 
sobre a mesa o Requerimento nQ 215/95. Colocado em votação, 
é o requerimento aprovado, nos termos da Deliberação da Mesa 
nQ 487. 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, 22 de junho de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Elbe Brandão - Geraldo Rezende 

- Clêuber Carneiro- João Leite Alencar da Silveira 
Júnior. 
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
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Às dez horas do dia vinte de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Anderson Adauto, João L~ite e Gilmar Machado, 
membros da supracitada Comissão. E registrada, também, a 
presença dos Deputados Durval Ângelo, Almir Cardoso e Maria 
José Haueisen. Na ausência do Presidente, o Deputado 
Anderson Adauto assume a direção dos trabalhos e, havendo 
número regimental, declara aberta a reunião e solicita ao 
Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Prosseguindo, a Presidência informa que a 
reunião se destina a ouvir os Srs. Antônio Claret Fernandes, 
Carlos José Lessa da Cunha, Romeu Guimarães e a Sra. Inês 
Milanês, representantes da Escola Família Agrícola de Minas 
- AMEFA -, os quais irão discorrer sobre a metodologia da 
alternância, e os convida a tomar assento à mesa. Logo após, 
esclarece aos parlamentares presentes que serãc apreciadas 
as matérias constantes na pauta. Com a palavra, os 
convidados esclarecem que o objetivo da metodoloçla da 
alternância é permitir ao aluno filho de agricultor estudar 
e vivenciar aspectos ligados à sua realidade, sem 
comprometimento dos outros conteúdos exigidos no 1Q grau, 
pois as escolas adotam modelo alternativo ao ensino 
tradicional no meio rural. Passa-se à fase de debates; 
participam todos os Deputados e convidados presentes, 
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência 
suspende os trabalhos por alguns minutos para que a Comissão 
agradeça a presença dos convidados. Reaberta a reunião, o 
Deputado Anderson Adauto lê os Ofícios nQs 40/95, do 
Deputado Durval Ângelo, encaminhando a ata da assembléia dos 
trabalhadores da educação do Município de Arinos e abaixo-
assinado referente às diversas reivindicações dos 
trabalhadores; 92/95, enviado por um representante da 
regional sul do colegiado de Diretores, reivindicando a 
gratificação pró-labore, à qual eles têm direito por ocupar 
cargo de chefia, e ofício do Deputado Federal Maurício 
Requião, enviando documentos sobre o Fundo Rotativo, que 
tornou possível a transformação do gerenciamento escolar 
paranaense. Passa-se à fase de discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Presidente submete a discussão e votação as 
seguintes proposições, das quais ele é o relator: no 2Q 
turno, Projetos de Lei nQs 31/95, com parecer favorável, e 
180/95, com parecer pela aprovação na forma do vencido no 1Q 
turno; no 1Q turno, os Projetos de Lei nQs 161/95, com 
parecer favorável; 202 e 225/95, com parecer pela aprovação 
com emendas que receberam o nQ 1. A seguir, submete, também, 
a discussão e votação os Projetos de Lei nQs 144/95, que 
recebeu do relator, Deputado João Leite, parecer favorável, 
e 187/95, que recebeu do relator, Deputado Gilmar Machado, 
parecer pela sua aprovação com a Emenda nQ 1. Todos os 
projetos são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
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os membros da Comissão para a próxima reun1ao ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Gilmar Machado, Presidente Arnaldo Penna Geraldo 

Santanna -Almir Cardoso. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER A ESTUDOS SOBRE O MERCOSUL E SEU IMPACTO POLÍTICO, 
ECONÔMICO E SOCIAL EM MINAS GERAIS 
Às quinze horas e dez minutos do dia vinte e sete de junho 
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Kemil Kumaira, Alberto Pinto Coelho, 
José Maria Barros e Elbe Brandão, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Kemil Kumaira, declara aberta a reun1ao e 
esclarece que ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, designar o relator e programar os trabalhos. A 
Presidência determina a distribuição das cédulas de votação, 
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Alberto Pinto 
Coelho para atuar como escrutinador. Apurados os votos, é 
eleito Presidente o Deputado José Maria Barros, e Vice-
Presidente o Deputado Alberto Pinto Coelho, ambos com quatro 
votos. Na condição de Presidente "ad hoc", o Deputado Kemil 
Kumaira convida o Deputado José Maria Barros a tomar assento 
à mesa e o empossa no cargo de Presidente. O Deputado José 
Maria Barros empossa o Deputado Alberto Pinto Coelho no 
cargo de Vice-Presidente, agradece a escolha de seu nome e 
designa como relatora a Deputada Elbe Brandão. Passa-se, 
então, à programação dos trabalhos da Comissão e, com a 
concordância de todos os membros, fica decidido que ela se 
reunirá ordinariamente todas as terças-feiras, às 14h30min. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos Deputados, convoca os membros da Comissão para 
a reunião extraordinária a ser realizada no dia 29 do 
corrente, quinta-feira, com a finalidade de ouvir os 
técnicos Eliane Pampolini e Carlos Arruda, da Fundação Dom 
Cabral que discorrerão sobre o tema objeto da Comissão, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1995. 
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Miguel Martini -Álvaro 

Antônio - Elbe Brandão. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 1995 

ATA 

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 3 DE JULHO DE 1995 

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

Ata Correspondência: Mensagens nQs 18 e 19/95 
(encaminhando o Projeto de Lei nQ 343/95 e solicitação para 
firmar acordo com o BIRD), do Governador do Estado 
Ofícios, telegramas e cartões - Apresentação de Proposições: 
Projeto de Lei nQ 344/95 - Requerimento do Deputado Ermano 
Batista - Comunicações: Comunicações dos Deputados José 
Braga, Bilac Pinto e Maria Olívia oradores Inscritos: 
Discurso do Deputado Jorge Hannas - 2ª Fase: Abertura de 
inscrições Leitura de comunicações apresentadas 
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

. ABERTURA 
-As 20h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

- Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Arnaldo Penna- Bilac 
Pinto Bonifácio Mourão Clêuber Carneiro Dimas 
Rodrigues- Djalma Diniz- Geraldo Nascimento- Gil Pereira 
- João Leite - Jorge Hannas José Henrique Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Maria Olívia- Mauri Torres 
Olinto Godinho -Paulo Schettino- Péricles Ferreira- Raul 
Lima Neto- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Helvécio. 

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

correspondência: 
"MENSAGEM No 18/95* 

Belo Horizonte, 30 de junho de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso, que institui as Regiões Administrativas no Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências. 
A grande variedade de ambientes físicos e situações 

econômicas, sociais e culturais do Estado de Minas Gerais, 
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aliada às dimensões do seu território, superiores às de 
muitos paises, acarretam enormes dificuldades ao exercício 
de uma gestão governamental eficiente, moderna e sinérgica. 
Do mesmo modo, a excessiva concentração do poder decisório 
na Capital contribui para a diminuição da eficiência 

. administrativa, aumenta os gastos burocráticos e atua de 
maneira a propiciar o isolamento soc1o-econom1co-
administrativo das diversas regiões do Estado. 

Descentralizar passa a ser imperativo na era atual, uma vez 
que temos, por um lado, demandas crescentes da população, 
compartilhadas através de canais de informação cada vez mais 
velozes, e, por outro, a precária situação fiscal e 
financeira do Estado para fazer frente aos pesados encargos 
derivados daquelas demandas. 

Dentro desse enfoque e seguindo o princ~~io de que o Estado 
deve articular regionalmente a sua ação administrativa, é 
que proponho, em consonância com as diretrizes estabelecidas 
no meu plano de campanha eleitoral, a criação das Regiões 
Administrativas, para, de maneira gradual e modulada, 
promover a desconcentração e descentralização técnico-
administrativa da ação governamental como pressuposto básico 
da reforma administrativa do Estado. 

Na presente proposta o que se pretende é a catalisação de 
sinergias no âmbito de ação dos órgãos públicos estaduais, 
promovendo a condução abrangente dos problemas regionais e 
integrando esforços das diversas áreas envolvidas de maneira 
a atender com eficácia às necessidades sociais externadas, 
visando oferecer a toda população regional um serviço 
público mais ágil e qualificado. 
Seguindo essa linha, as Regiões Administrativas surgem como 

instrumentos de aproximação do Executivo aos fatos geradores 
e pontos de impacto da ação governamental, promovendo a 
indução do processo de reestruturação do setor público à 
realidade atual, a racionalização do desempenho da 
administração pública em geral, a melhoria da prestação de 
serviços à população e, facilitando o atendimento das 
demandas do Poder Legislativo à Administração Pública, 
proporcionando maior contato com os parlamentares, 
intermediários legítimos destas demandas, e Associações 
Microrregionais. 

Cabe salientar que instituições descentralizadas são muito 
mais eficientes e flexíveis do que as centralizadas e, nessa 
ótica, podem responder com maior rapidez às mudanças nas 
circunstâncias e atender de maneira mais imediata as 
necessidades dos cidadãos. 

Fundamenta-se esta proposta na institucionalização de 
canais privilegiados de interlocução do Governo, que se 
constituirão em instâncias facilitadoras do exercício do 
poder decisório central, através do uso intensivo das 
tecnologias de informação disponíveis, possibilitando o 
conhecimento da realidade global da região circunscrita e o 
desenvolvimento de estratégias diferenciadas e adaptadas 
para a utilização de uma máquina pública resolutiva, 
orientada e comprometida com o usuário. 
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Propõe-se uma estrutura leve para as Regiões 
Administrativas, tendo o modelo básico apenas dois níveis de 
gerência: um, caracterizado pela figura do Coordenador Geral 
Regional e seu staff de apoio, representado pela 
Coordenadoria Técnica Regional e pela Secretaria Executiva, 
outro, representado pelas Coordenadorias Setoriais, 
separadas em grandes áreas de atuação, cujo titular será 
escolhido entre servidores em exercício nas unidades 
regionais. 
Note-se que os Coordenadores Regionais exercerão dupla 

função, qual seja, técnica e operacional na sua área de 
atuação específica e suplementar nas Regiões 
Administrativas, articulando ações que envolvam diversos 
órgãos ou instâncias do governo, buscando parcerias públicas 
ou privadas, levantando problemas e potencialidades da 
região, monitorando e avaliando permanentemente o desempenho 
da ação governamental na circunscrição, democratizando o 
acesso aos serviços públicos essenciais e traduzindo os 
anseios e reivindicações da população com vistas à produção 
de respostas públicas. 

Em suma, as Regiões Administrativas constituir-se-ão como 
elementos de fortalecimento da integração do Estado de Minas 
Gerais, tornando mais coesa a ação governamental e 
modificando o tradicional enfoque negativo que se faz da 
diversidade regional, através da transformação da mesma em 
vantagem competitiva, uma vez que a heterogeneidade comporta 
soluções múltiplas para as grandes questões estaduais. 

Esses são os motivos que me levam a encaminhar a essa 
egrégia Assembléia Legislativa o projeto de lei que institui 
as Regiões Administrativas e a solicitar urgência para a sua 
apreciação, nos termos do artigo 69 da Constituição do 
Estado. 
Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência 

protestos de apreço e distinta consideração. 
Eduardo Azeredo, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI No 343/95** 
Institui as Regiões Administratjvas no Estado de Minas 

Gerais e dá outras providências. 
Art. 1Q -Ficam instituídas vinte e duas (22) Regiões 

Administrativas no Estado de Minas Gerais, com sede nos 
centros regionais ou microrregionais indicados no Anexo 
desta lei. 

§ 1Q - As atividades das Regiões Administrativas serão 
exercidas por um (1) Coordenador Geral, sete (7) 
Coordenadores Setoriais e um (1) Secretário Executivo. 

§ 2Q As Regiões Administrativas se subordinam 
administrativamente à Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral. 

§ 3Q - As Regiões Administrativas contarão com o apoio 
técnico de órgãos e entidades estaduais com sede nos 
municípios de sua área de atuação. 
Art. 2Q -As Regiões Administrativas têm por finalidade 

promover o processo de desconcentração e de descentralização 
da Administração Pública Estadual, bem como 
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institucionalizar a interlocução com cada região, visando 
oferecer à população do Estado serviço público mais ágil. 

Art. 3Q- Compete às Regiões Administrativas: 
I proporcionar condições de acesso das populações 

regionais aos serviços públicos, facilitando a vida do 
cidadão; 

II - articular, em cada região, a ação dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual; 
III - acompanhar a implementação dos planos, programas e 

projetos de desenvolvimento na região; 
IV- facilitar o atendimento das demandas da Administração 

Pública Estadual, tornando-as passíveis de solução nas 
regiões onde se apresentarem; 
V- manter informações atualizadas dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Estadual, visando oferecer melhor 
atendimento às solicitações do cidadão; 
VI - prestar assistência aos órgãos e entidades sediados na 

região; 
VII - sugerir aos ó~g~os e entidades sem representação na 

região, quando necessar1o, a adoção de programas e projetos 
que lhe sejam adequados; 
VIII - coordenar programas, projetos e campanhas com fins 

específicos e por prazo determinado, de órgão ou entidade 
estadual instalados na região, prestando-lhes o apoio que 
for sol i citado; 
IX- auxiliar a implementação de ações que fortaleça a 

integração do Estado de Minas Gerais. 
Art. 4Q As Regiões Administrativas têm a seguinte 

estrutura orgânica: 
I - Secretaria Executiva; 
II - Coordenadoria Técnica Regional; 
III - Coordenadoria de Educação; 
IV - Coordenadoria de Desenvolvimento Sócio-Econômico e 

Ambiental; 
V - Coordenadoria de Infra-Estrutura; 
VI - Coordenadoria de Saúde; 
VII - Coordenadoria de Assuntos Fazendários; 
VIII - Coordenadoria de Administração. 
Art. 5Q- À Secretaria Executiva compete: 
I - coordenar e executar as atividades administrativas e 

financeiras da Região Administrativa; 
II - coordenar os serviços de reprografia, comunicação, 

transporte, zeladoria; 
III - coordenar as atividades de pessoal, material e 

patrimônio; 
IV - oferecer apoio administrativo ao Coordenador Geral e 

às demais Coordenadorias. 
Art. 6Q -A Coordenadoria Técnica Regio~-1 tem a seguinte 

competência: 
I - requisitar informações dos órgãos e entidades que 

mantenham serviços nos municípios de sua área de atuação; 
II - acompanhar a implantação de sistema e projeto d~ 

informática; 
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III - fornecer subsídios para definição de ações regionais, 
baseados em estudos e pesquisas sobre os municípios de sua 
área de atuação; 

IV - prestar assessoramento jurídico e de comunicação 
social à Região Administrativa; 
V - verificar a necessidade de apresentação de programas e 

projetos setoriais de iniciativa de órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual. 

Art. 7Q A competência e a descrição das unidades 
administrativas previstas nos incisos III a VIII do artigo 
4Q desta lei serão estabelecidas em decreto. 
Art. 8Q -A definição da área de atuação das unidades 

regionais atualmente existentes e sua subordinação à Região 
Administrativa serão estabelecidas em decreto, no prazo de 
noventa (90) dias, contados da data de publicação desta lei. 
Art. 9Q- Ficam criados, no Anexo III do Decret: nQ 16.409, 

de 10 de julho de 1974, para atender ao disposc2 nesta lei, 
vinte e dois (22) cargos de Diretor III, código MG-04, 
símbolo S-01, com lotação no Quadro Setorial da Secretaria 
de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. 
Art. 10- A função de Secretário Executivo e de Coordenador 

Setorial será desempenhada por servidor em exercício nas 
unidades regionais de atividades correlatas ou afins de 
órgão ou entidade da Administração Pública Estadual. 

Parágrafo único - Ao servidor designado para as funções de 
que trata este artigo fica assegurada, enquanto durar a 
designação, a percepção de vinte por cento (20%) do 
vencimento do cargo ou função de que seja titular. 

Art. 11 -Ao Coordenador Geral da Região Administrativa 
será ministrado treinamento específico e de atualização pela 
Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. 
Art. 12- Par2 ocorrer às despesas decorrentes da aplicação 

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
especial no valor de R$184. 168,51 (cento e oitenta e quatro 
mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), 
observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal nQ 4.320, 
de 17 de março de 1964. 
Art. 13 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 14- Revogam-se as disposições em contrário. 
**- O anexo único mencionado foi publicado na edição do 

Diário do Legislativo de 5/7/95. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para 
parecer, nos termos do art. 195, c/c os arts. 103 e 200, do 
Regimento Interno. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
-A Mensagem nQ 19/95, lida pelo Sr. 1Q-Secretário, foi 

publicada na edição do dia 4/7/95. 
"OFÍCIO* 

Senhor Presidente: 
Com nossos cordiais cumprimentos, vimos encaminhar a Vossa 

Excelência, em anexo, o recurso do Município de Uberaba à 
decisão da colenda Comissão de Assuntos Municipais e 
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Regionalização aprovando, nesta data, 29/6/95, o 
prosseguimento do processo de emancipação do Distrito de 
Delta, que pertence a este município. 
Requeremos em nosso recurso anexo a suspensão temporária 

e/ou definitiva do processo de emancipaçãc do Distrito de 
Delta, certos de que estamos amparados pela iegislação, pela 
razão e pela verdade. 
Submetendo nosso pleito à apreciação dessa doutíssima 

Comissão, registramos a Vossa Excelência e aos seus nobres 
pares a expressão de nossa elevada estima. 
Cordialmente, 
Engo. Luiz Guaritá Neto, Prefeito Municipal. 
Exmo. Sr. Deputado Presidente da colenda Comissão de 

Assuntos Municipais e Regionalização da augusta Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Luiz Guaritá Neto, brasileiro, casado, engenheiro, 
representante legal do Município de Uberaba, entidade de 
Direito Público Interno, vem, respeitosamente, à pres0nça de 
Vossa Excelência, por esta e ~a melhor forma de dire:to, no 
prazo legal e com espeque nc Lei Complementar nQ 37, de 
18/1/95, e demais normas legais pertinentes à matéria, para 
requerer a suspensão temporária e/ou definitiva do processo 
de emancipação do Distrito de Delta, deste Município, pelas 
seguintes razões: 

1 - A espécie: 
Cuida a espécie de um processo de emancipação do Distrito 

de Delta, situado na área limítrofe do Estado de Minas 
Gerais com o Estado de São Paulo, em curso por esta colenda 
Comissão, prestes a ser submetida ao Plenário da veneranda 
Assembléia Legislativa Mineira. 

No entender do eminente José Nilo de Castro, "( ... )para se 
criar o mun1c1plo, por lei estadual, há que se satisfazer 
condição primeira, isto é, aquela realidade sociológica e 
histórica d2~ populações urbanas, em território determinado, 
almejando-se a emancipação político-administrativa, 
tornando-se município. Não é menos verdade, porém, que o 
reconhecimento dessa realidade sociológica e histórica, 
propíciadora embrionária da sua transformação institucional 
em município, dar-se-á por lei estadual, portanto do Estado, 
o que lhe retira a condição de unidade federada, como se 
demonstrou no capítulo anterior". 

Enuncia o § 4Q do 2- ·. 18 da Constituição da República: "A 
criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 
municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-
cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, 
obedecidos requisitos previstos em lei complementar 
estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante 
plebiscito, às populações diretamente interessadas". 

Nesta esteira, leciona José Afonso da Silva, "( ... )Quer 
dizer: não se terá nenhum dos institutos, em exercitamento 
pertinente, se seu desencadear-se importar na ruptura da 
continuidade histórico-cultural. São elementos limitativos 
para os atos de criação, incorporação, fusão e 
desmembramento, impeditivos do "retalhamento de centros 
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urbanos definidos e coesos" e especialmente que tolhem "a 
destruição de valores culturais que dão características 
especiais a toda ou a parte expressiva de núcleos urbanos". 
O município é integrado de seres humanos, irmanados numa 

continuidade histórico-cultural, como prevê a norma 
constitucional em evidência. Não é simplesmente elemento 
vegetal de que se poda um galho, para prosperar, sem que o 
tronco possa reagir. Daí porque o § 4Q do art. 18 da 
Constituição Federal refere-se ao plural: "populaçôes 
diretamente interessadas", que, embora desafiando 
interpretação lógica, ~a~a definir o plebiscito da população 
emancipanda, significa que a população da área desmembranda 
também deve participar do processo, através de seu 
representante legal, no caso, o Prefeito Municipal. 
Por esta razão é que, no nosso entendimento, a emancipação 

desejada desafia o "due process of law", a cargo dessa 
veneranda Assembléia Legislativa, em obediência ao que 
estabelece o inciso LIV do art. 5Q da Constituição Federal, 
cabendo ao município prejudicado o exercício da defesa e do 
contraditório, previstos no inciso LV da Magna Carta. 

Quem alega tem o ônus de provar, cabendo à parte 
interessada apreciar e dizer sobre as provas carreadas, ~lém 
de participar diretamente das diligências, formular 
questionamentos e obter decisôes interlocutórias, capazes de 
manter a democratização processual, em obediência aos 
preceitos constitucionais obrigatórios. A vontade política 
condiciona-se à realidade político-cultural, onde a 
preservação de valores demanda clareza de diligências e 
todos os meios de preservação da verdade. 
O Distrito de Delta é um centro definitivo urbano e coeso, 

não podendo sofrer retalhamento, porquanto centro 
populacional do Distrito Industrial de Uberaba, inadequando-
se, pois, aos princípios consagrados na Constituição 
Federal, fato este cuja análise demanda diligências técnicas 
mais profundas, cabendo às partes a apresentação de 
quesitos, exames locais com o adequado acompanhamento 
técnico, próprios do devido processo legal, obrigado pelo 
inciso LIV do art. 5Q da Constituição Federal, princípio do 
direito norte-americano que já se incorporou ao direito 
brasileiro, e tão necessário pela melindrosa situação em que 
se defrontam os interesses do município e de seu distrito. 
De tudo isso, retira-se a necessidade de que o poder geral 
de cautela dessa veneranda Assembléia Legislativa se faça 
presente, para que não ocorram prejuízos futuros, de difícil 
ou de impossível reparação. 

2 Da Documentação apresentada pela Comissão Pró-
Emancipacionista de Delta: 

Imbuída de interesses eminentemente políticos, a referida 
Comissão apresentou uma ser1e de documentos, com dados não 
comprovados, de forma a influenciar os senhores Deputados 
nas suas honradas decisôes, sem que fosse dada oportunidade 
ao Município de Uberaba para falar sobre eles, conferi-los e 
exercer o direito ao contraditório, já que, com a 
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emancipação desejada, poderá haver preJUlzos de considerável 
monta para essa cidade, como já ficou registrado. 

O Município de Uberaba, como membro efetivo do Estado de 
Minas Gerais, tendo em vista a situação geográfica do 
Distrito de Delta, sua proximidade com o Município de 
Igarapava, Estado de São Paulo, e as peculiaridades do 
colégio eleitoral ali estabelecido, com a possibilidade de 
eleitores residentes no Estado de São Paulo terem 
comparecido no rol daqueles que se dizem emancipacionistas, 
vem requerer que haja uma inspeção pericial, através da 
Justiça Eleitoral, tendo em vista que o Poder Judiciário 
tem. também, interesses, porquanto o Distrito de Delta é 
componente da Comarca de Uberaba e, como município, se 
emancipado, terá mudada a sua estrutura, direitos e 
obrigações, a fim de que, definido o plebiscito 
constitucional, não ~aja maiores prejuízos para o presente 
processo, permitindo-se 2~ partes interessadas a 
apresentação de quesit8s e apresentação de assistentes 
técnicos. 
3- Da dualidade de comissões emancipacionistas: 
A Lei Complementar nQ 37, de 1995, pelo seu art. 7Q, inciso 

I, estabelece a formação de uma comissão emancipacionista e 
relação de eleitores organizada por entidade legalmente 
constituída (inciso II). 

Há não uma comissão emancipacionista, mas duas, a 
Associação de Apoio Comunitário dos Moradores de Delta e a 
Comissão Pró-Emancipacionista de Delta, ambas atuando no 
processo, requerendo, encaminhando documentos, com 
representantes diferentes, com franca e indeclinável 
violação do inciso II do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, 
de 1995. 

Em relação de documentos apresentada à Assembléia 
Legislativa de Minas Gerai~ juntada ao processo, 
encaminhada pela Associação Apoio Comunitário dos 
Moradores de Delta, e assinac ~elo Presidente da Comissão 
Pró-Emancipacionista de Delta. :uma demonstrada confusão, 
encontramos a afirmativa desairosa de que: Obs.: As três 
declarações abaixo relacionadas foram emitidas pela Comissão 
Pró-Emancipacionista devido ao fato da Prefeitura de Uberaba 
não fornecê-las a contento e até se negar a fornecê-las: -
Declaração de edifício capaz de fornecer condição de 
funcionamento ao Governo Municipal e dos órgãos de 
segurança. - O inventário patrimonial dos bens móveis e 
imóveis municipais localizados na área emancipada. A 
relação dos servidores municipais lotados na área 
emancipada". 

Os Presidentes de tais Comissões não têm competência para 
substituir a Prefeitura no fornecimento de documentos 
públicos, usurpando dessa forma a função pública, com 
violação do art. 328 do Código Penal Brasileiro- "Usurpar o 
exercício de função pública", e, ainda, praticando delito 
tipificado no art. 299 do mesmo Diploma Penal - "Omitir, em 
documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa 
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ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante". 
Ademais, tais assertivas não são verdadeiras, porquanto não 

existe nenhuma prova de que a Prefeitura Municipal se tenha 
negado a fornecer documentos ou mesmo que se tenha desviado 
da verdade jurídica, pois que toda a documentação que lhe 
foi solicitada foi fornecida, com dados verdadeiros. O que o 
município não poderia era mentir, como fez a Comissão, na 
documentação que instruiu o pedido de emancipação. Tal 
Comissão não agiu corretamente, porquanto apenas encaminhou 
à Assembléia Legislativa documentos fornecidos pela 
Prefeitura Municipal, que atendiam seus interesses, 
sonegand: aqueles cujos dados não alcançam seus interesses 
políticos e usurpando a função pública, com falsidade 
ideológica, justamente perante o órgão legiferante do 
Estado, que com tanto zelo trata dos interesses municipais. 
Esse absurdo, usado maliciosamente, em prejuízo do 

Município de Uberaba, sob a batuta de políticos 
interessados, fez com que essa zelosa Comissão Parlamentar 
solicitasse da Prefeitura e da Polícia ~ilitar as 
informações sobre os teores mencionados, ins:'tuições que 
esclareceram a situação sobre segurança e localização de 
seus órgãos em instalações que só existem na imaginação do 
Presidente da Comissão Pró-Emancipacionista. como a 
designaram, mudando, de maliciosíssima fé, a condição real 
das instalações públicas de Delta. 
4- Do descrédito dos dados fornecidos: 
Aflora na espécie patente descredibilidade :os dados 

fornecidos pelas comissões emancipacionistas à colenda 
Assembléia Legislativa para justificar o pedido 
emancipacionista, principalmente uma lista de eleitores, que 
não foi confirmada nem mesmo conferida devidamente, nem 
passou pelo crivo do cartório eleitoral, que forneceu apenas 
o número de eleitores, sem confirmar as assinaturas das 
pessoas, o que poderia ser feito facilmente, em vista da 
existência das folhas de votação do último pleito eleitoral. 

Há dúvidas quanto a esses dados, com comprovação válida no 
processo, descabe o seu julgamento, antes dos 
esclarecimentos processuais, que somente podem ser feitos 
através de diligências, exames periciais, vistorias 
técnicas, em que pese a visita realizada por probos 
Deputados, mas que não tiveram oportunidade de exames mais 
técnicos e profundos, que, certamente, influirão no deslinde 
da emancipação, qualquer que seja o seu desfecho. 
O Distrito de Delta não possui prédios apropriados e 

adequados para, naquele local, se instalar unidades da 
administração pública e da Polícia Militar, consoante as 
informações prestadas à Assembléia Legislativa por Ofícios 
GAB 0343/95, de 22 de junho de 1995, da Prefeitura 
Municipal, e Ofício 6.373/95/P4/4Q BPM, de 20 de junho de 
1995, do 4Q Batalhão da Polícia Militar. 
Quanto à lista de eleitores, têm ocorrido, nas zonas 

eleitorais de Uberaba, vários recadastramentos, em vista de 
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anomalias no registro de eleitores, prática muito usada 
entre moradores de São Paulo e de Minas Gerais nas áreas 
limítrofes dos referidos Estados. As razões expostas 
demandam a necessidade de um levantamento pericial. Ademais, 
emérito parlamentar, quando a lei complementar, pelo seu 
art. 7Q, inciso II, se refere ã "lista de eleitores 
organizada por entidade legalmente constituída", não enseja 
competência a qualquer entidade, porque isso seria invadir 
competência privativa do Poder Judiciário, para, •a 
requerimento de entidade constituída legalmente, fornecer a 
relação dos eleitores, a fim de justificar, relacionar, 
conferir suas assinaturas, numa relação oficial, nascida da 
Zona Eleitoral a que pertença o distrito que deseja 
emancipar-se. Se assim não fosse, estar-se-ia oficializando 
o intrometimento de particulares nos atos de competência do 
Poder Judiciário e mesmo de exercício de atos por Poderes, 
com a violação de atribuições e competências alheias•. Isso 
seria um absurdo, fazendo cadáveres insepultos a~ 
disposições constitucionais, a partir da tripartição dos 
Poderes, sua harmonia e independência, base sólida do regime 
democrático, que ã custa de muito esforço e sofri~entos 
conseguimos conquistar. 

5 - O pedido: 
Face ao exposto, com fulcro nos incisos LIV e LV do art. 5Q 

~2 Constituição Federal, é o presente para requerer seja 
:eferida, de plano, dentro do poder geral de cautela, desta 
doutíssima Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, 
em vista da presença do "fumus boni iuris" e do "periculum 
in mora•, as diligências ora mencionadas, sendo determinadas 
vistorias e perícias na lista de eleitores fornecida pelas 
Comissões, bem como das reais condições das instalações 
existentes no local emancipando, concedendo-se prazo 
razoável para o Município de Uberaba apresentar assistentes 
às referidas perícias e vistorias, com a formalização dos 
necessários quesitos. abrindo a Prefeitura Municipal, desde 
já, os seus arquivos, sistemas de computação e todos os seus 
órgãos e secretarias, para a realização das diligências ora 
solicitadas, dentro do exercício pleno do direito de defesa 
e do contraditório, para que se alcance a verdade jurídica. 

Note-se que, havendo dúvidas quanto os dados fornecidos 
pelas Comissões Emancipacionistas, especialmente pela 
dualidade desses órgãos, enquanto a Lei Complementar nQ 37, 
de 1995, só permite a existência de um, vislumbrando ainda a 
cautela parlamentar em vista da prática de crimes c: 
usurpação de função pública e de falsidade ideológica, pelo~ 
representantes dessas Comissões; para um julgamento justo, 
pela veneranda Assembléia Legislativa, do processo de 
emancipação, são necessar1os e imperiosos os laudos de 
vistoria e da perícia, além de outros esclarecimentos 
técnicos, diante da conduta maliciosa já mencionada, sob 
pena de cerceamento de defesa. 
Para tanto, imprescindível é a suspensão do processo, ou 

sua retirada de pauta, "sine die", enquanto durarem as 
referidas diligências, abrindo-se vista do processo ã 
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Prefeitura Municipal, pelo prazo que V. Exa. deferir, para 
que exerça plenamente seu direito constitucional já 
mencionado, conhecendo-se, assim, a totalidade da 
documentação elaborada pelas Comissões Emancipacionistas e 
carreada para os autos, visando ao exercício pleno da defesa 
pelo Município. 
6 - Provas: 
Protesta provar o alegado, com os documentos já 

no processo, mesmo aqueles que ainda não foram 
outros que serão juntados, vistorias, 
requisitórios e por todos os demais meios que se 
deslinde da questão. 

constantes 
exibidos, 
perícias, 

prestem ao 

Assim, agindo, Vossa Excelência estará louvando o melhor 
direito e honrando a mais lídima justiça! 

Nestes termos, pede deferimento. 
De Uberaba, para Belo Horizonte, 29 de junho de 1995. 
Luiz Guaritá Neto, Prefeito Municipal." 
- À Comissão de Assuntos Municipais para anexar ao processo 

de emancipação do Distrito de Delta. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Raul Belém, Deputado Federal, e Henrique Geraldo 

Gonçalves, Gerente-Geral de Relações com as Comunidades, da 
Companhia Vale do Rio Doce, agradecendo o convite para a 
reunião especial em homenagem ao Sr. Celso Mello de Azevedo. 

Do Sr. Newton Cardoso, Deputado Federal, comunicando que 
apo1a o protesto desta Casa contra a possível transferência 
da administração dos estabelecimentos da Caixa Econômica 
Federal existentes neste Estado para Superintendências 
pertencentes a outras unidades da Federação. 

Do Sr. Ursicino Queiroz, Deputado Federal, informando que 
foi instalada Comissão Especial destinada a proferir parecer 
~ proposta de emenda à Constituição que trata do Sistema 
Unico de Saúde, a qual se encontra em fase de audiências 
públicas com o fim de colher informações relativas ao 
assunto, e acrescentando que, caso por parte desta 
Assembléia haja contribuições referentes à proposta, sejam 
elas encaminhadas ao relator da Comissão. (- À Comissão de 
Saúde e Ação Social.) 

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança 
Pública, esclarecendo, em atenção a pedido feito pelo 
Deputado Gilmar Machado (fornecimento de quadro estatístico 
dos acidentes ocorridos nos últimos trés anos, nas rodovias 
deste Estado, com discriminação do número de mortos e de 
feridos, mês a mês), que o DETRAN-MG não dispõe dessas 
informações e sugerindo sejam consultados sobre o assunto a 
Superintendência da Polícia Rodoviária Federal e o DER-MG. 

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de 
Administração, informando, relativamente a solicitação do 
Deputado Mauri Torres (reversão de imóvel ao patrimônio do 
Município de Timóteo), que, consultada, a Secretaria da 
Saúde não se opõe à reversão mencionada e que o assunto foi 
encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado. (- À Comissão de 
Justiça.) 



73 

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de 
Administração, comunicando, em resposta a pedido do Deputado 
José Bonifácio (seja autorizado o Poder Executivo a doar 
imóvel ao Município de Piedade do Rio Grande), que a 
referida doação já ocorreu, em 23/9/94. (- À Comissão de 
Justiça.) 

Dos Srs. Daisson Soares de Oliveira, Hermes Goulart Filho, 
Maria do Carmo Lara Perpétuo, Carlos R. Custódio da Silva e 
José Garcia de Andrade, Prefeitos Municipais de Serrania, 
Mendes Pimentel, Betim, Capetinga e En~~e-Folhas, 
respectivamente; Ivone Regina Silva, Ismar Martins de 
Arruda, José Cassimiro Magalhães, José Galdino Costa de 
Almeida e Azenclêver de Assis Ribeiro, Presidentes das 
Câmaras Municipais de Sacramento, Mesquita, Santana do 
Paraíso, Aimorés e Itabirinha de Mantena, respectivamente; 
Antônio Victor Valente e Valquíria Rodrigues Cardoso e 
outros, Vereadores às Câmaras Municipais de Itabirinha de 
Mantena e de Varzelândia, respectivamente; Terezinha de 
Assis Pinto, Assessora de Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Betim; Paulo do Carmo Martins, Secretário 
Municipal de Agropecuária e Abastecimento, da Prefeitura 
Municipal de Juiz de For~· Antônio José Moreira dos Santos e 
Ruy Barbosa Marques, Pr~sidentes dos Sindicatos Rurais de 
Resplendor e de Caratinga, respectivamente; João de Oliveira 
e Adevaldo Gomes da Silva, Presidentes dos Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais de Caratinga, e de Frei Inocêncio, 
respectivamente; Josias Nico, Presidente da Cooperativa 
Agropecuária de Resplendor Ltda.; Éber Plínio da Silva 
Araújo, Presidente da Cooperativa de Crédito dos Produtores 
Rurais da Região de Caratinga Ltda.; Alair Antônio da 
Vitória e José Maria Coelho Sena, Presidentes dos Lions 
Clubes de Aimorés e de Mantena, respectivamente; Darli de 
Carvalho Júnior, Wumier Costa Borba e Adolfo Correa de 
Faria, Veneráveis das Lojas Maçônicas Filhos da Acácia nQ 84 
-de Caratinga, Resplendor Unido nQ 1.202- de Resplendor e 
Obreiros de Caratinga, respectivamente; Ernâni Campos Porto, 
Presidente da Associação Comercial Industrial de 
Caratinga; Paulo Célio de Figueredc ~residente da 
Associação de Defesa Ecológica de Resplenao· Álvaro Antônio 
Ferreira Santos, Presidente do Orbis Clubé ·e Caratinga, e 
Perli Pinheiro de Lacerda, solicitando o apoio dos 
parlamentares desta Casa à aprovação, na forma proposta, do 
Projeto de Lei nQ 285/95, do Governador do Estado, que cria 
a Secretaria do Meio Ambiente. (- Anexe-se ao Projeto de Lei 
nQ 285/95.) 

Do Sr. Luiz Gabriel de Castro, Diretor de Operação da 
TELEMIG, informando, em atenção a requerimento do Deputado 
Wilson Trópia (instalação de telefones públicos nas Ruas São 
Judas Tadeu e Etilândia, no Bairro Ribeiro de Abreu), que, 
no momento, não há possibilidade de atender ao pedido. 

Do Sr. Maurício Andrés Ribeiro, Presidente da Fundação 
Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, em atenção a pedido da 
Comissão de Meio Ambiente, enviando os principais decretos, 
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leis e deliberações normativas relativos à FEAM e ao COPAM. 
(-À Com'ssão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. 3aldonedo Arthur Napoleão, Presidente da Companhia 
de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG - (2), 
solicitando, com referência a requerimento do Deputado Kemil 
Kumaira (instalação de distrito industrial no Município de 
Nanuque), informações para a definição de futuras ações no 
município; e informando, relativamente a requerimento do 
Deputado Marcelo Gonçalves (implantação de distrito 
industrial no Município de Pedro Leopoldo), que aquela 
Companhia já implantou distrito industrial nesse município, 
dependendo a implantação de outro distrito da atuação das 
lideranças e autoridades locais para obter os recursos 
necessários ao empreendimento, assim como do fornecimento de 
dados que possam subsidiar os estudos necessá~~os. 

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secret2-iO Adjunto de 
Administração, manifestando a concordância da Pasta com a 
reversão de imóvel à Prefeitura Municipal de Acaiaca, objeto 
do Projeto de Lei nQ 41/95, do Deputado José Maria Barros. 
(-À Comissão de Justiça.) 

Da Sra. Maria Caiafa, Vereadora 
Horizonte, agradecendo o convite 
redonda sobre o tema Política 
Econômica. 

à Câmara Municipal de Belo 
para participar da mesa-

de Juros e Estabilidade 

Da Sra. Vera Maria Monteiro de Souza Rios, Diretora de 
Cerimonial da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 
agradecendo o convite feito ao Presidente daquela Casa para 
participar da audiência pública regional do Alto Paranaíba, 
nos dias 3 e 4 do corrente mês. 

Do Comitê de Preservação do CREDIREAL, tendo em vista que 
as transformações previstas para aquele órgão estão sujeitas 
a prévia autorização desta Casa, pedindo seja essa 
autorização condicio~ada à implementação da reserva técnica 
para a Aposentadoria Móvel Vitalícia- AMV -, na Credireal 
Associação de Previdência Social Complementar - CREDIPREV -, 
para enquadramento na Lei nQ 6.435, de 1977, antes da 
efetivação das transformações. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. Euler Miguel Fonseca Erse e do Grupo Solidariedade 
Parkinson de Minas Gerais, reivindicando melhores condições 
de atendimento às necessidades dos parkinsonianos, sobretudo 
os de menor poder aquisitivo; a correção da injusta situação 
relativa à aposentadoria do funcionário público estadual 
portador da doença, a qual não está prevista na Lei nQ 869, 
de 5/7/52, e pleiteando sejam, também, incluídas na 
mencionada lei outras doenças alistadas. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, informando, 

quanto a solicitação do Deputado Carlos Murta, encaminhada 
por meio do Ofício nQ 1.005/95/SGM, que a matéria foi 
enviada à COPASA-MG para exame. 

Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, comunicando 
que o Requerimento nQ 401/95, do Deputado Kemil Kumaira, foi 
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encaminhado à Sec~etaria da Justiça para exame. (- À 
Comissão de Defesa Social.) 

Dos Srs. Antônio do Valle, Deputado Federal; Homero 
Ferreira Diniz, Superintendente Regional de Belo Horizonte 
da Caixa Econômica Federal, e José da Costa Carvalho Neto, 
Diretor de Distribuição, agradecendo o convite para a 
reunião especial em homenagem ao Sr. Celso Mello de Azevedo. 

Do Sr. Danilo de Castro, Deputado Federal, congratulando-se 
com o Deputado Agostinho Patrús por sua filiação ao PSDB. 

Do Sr. José Maria Caldeira, Juiz Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho (2), agradecendo o convite para a 
reunião especial em comemoração do centenário de nascimento 
do engenheiro Louis Ensch e para a reunião de instalação da 
Subcomissão Especial das Micro, Pequenas e Médias Empresas, 
da Câmara dos Deputados. 

CARTÕES 
Dos Srs. José Elias Murad, Deputado Federal, e c··~istiano 

Augusto Bicalho Canêdo, Secretário Adjunto aa Saúde, 
agradecendo convite para a reun1ao em comemoração ao 
centenário de nascimento do engenheiro siderurgista Louis 
Ensch. 

Do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do 
Tribunal de Justiça, e do Cel. Inf. QEMA Wilson Gonçalves 
Ribeiro Gomes, Chefe do Estado-Maior da 4ª Brigada de 
Infantaria Motorizada, agradecendo o recebimento da 
publicação "Deputados Mineiros- 1995- 1999". 

Dos Srs. Reginaldo Braga Arcuri, Secretário de Indústria e 
Comércio; Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG; Do 
Gen.-Bda. Álvaro Henrique Vianna de Moraes, Comandante da 4ª 
Brigada de Infantaria Motorizada; e dos Srs. Ricardo 
Pinheiro, Diretor Regional da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, e Christiano Augusto Bicalho Canêdo, 
Secretário Adjunto da Saúde, agradecendo convite para a 
reunião em homenagem ao Sr. Celso Mello de Azevedo. 

Do Sr. Guy Torres, Presidente da EPAMIG, agradecendo 
convite para participar da reun1ao de instalação da 
Subc~missão Especial das Micro, Pequenas e Médias Empresas, 
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Câmara 
Federal. 

Do Cel. Inf. QEMA Wilson Gonçalves Ribeiro Gomes, Chefe do 
Estado-Maior da 4ª Brigada de Infantaria Motorizada, e de 
Iramir Maria da Conceição dos Santos, Chefe de Gabinete da 
Secretaria da Saúde, agradecendo convite para participar da 
etapa do Ciclo Nacional de Debates sobre o tema política de 
juros e estabilidade econômica. 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para a 1ª fase do 
Pequeno Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 344/95 
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Regulamenta os prazos de cobrança das tarifas pelas 
empresas concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos estaduais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -As empresas concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos nas áreas de água, luz e telefone, em todo 
o Estado de Minas Gerais, somente ~oderão cobrar dos 
usuários as respectivas tarifas no período compreendido 
entre o 7Q (sétimo) e o 15Q (décimo quinto) dias úteis do 
mês seguinte ao vencido. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de junho de 1995. 
Gil Pereira 

visa a 
ta r i f as 

serviços 

Justificação: O presente projeto de lei 
regulamentar, em nível estadual, a cobrança das 
pelas empresas concessionárias e permissionárias de 
públicos nas áreas de água, luz e telefone. 
Objetiva-se fixar o período em que essas empresas poderão 

cobrar dos usuários as respectivas tarifas, ou seja, e~tre o 
sétimo e o décimo quinto dias úteis do mês seguj-~e ao 
vencido. 

Com isso, buscamos fazer com que as contas somente sejam 
cobradas após o trabalhador receber o seu salário, que, pela 
legislação atual, tem que ser pago pelo empregador até o 
quinto dia útil de cada mês. A fixação de um termo final, o 
décimo quinto dia útil do mês, visa a impedir que as 
cobranças sejam efetuadas ao término da segunda quinzena do 
mês, quando, normalmente, é mais difícil ao trabalhador ter 
o numerário necessário para quitar seus débitos. 
Contamos com o apoio dos nossos ilustres pares, pelos 

próprios fundamentos da medida proposta por meio deste 
projeto de 1 e i. 
-Publicado, vai o 

Administração Pública 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

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

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

REQUERIMENTO 
Do Deputado Ermano Batista solicitando a tramitação, em 

regime de urgência, do Projeto de Resolução nQ 342/95, da 
Mesa da Assembléia. 

COMUNICAÇÕES 
São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos 

Deputados José Braga, Bilac Pinto e Maria Olivia. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Hannas. 
O Deputado Jorge Hannas - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sra. Deputada, ocupo a tribuna por apenas 2 minutos, para 
dizer que, passando os olhos pelo mapa publicado pelo 
"Estado de Minas", sobre a instalação das administrações 
regionais, senti um certo desalento porque não vi a minha 
cidade incluída como sede de uma das regionais. 
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Manhuaçu é uma cidade pr:spera, de economia rica, que já 
contribuiu fartamente para os cofres públicos, tendo ficado, 
durante vários anos, entre as primeiras 25 cidades de Minas 
em recolhimento de ICMS. E mais ainda: é uma cidade onde se 
localiza o cruzamento das duas maiores rodovias federais: a 
BR-262 e a BR-116. 
Portanto, a minha presença aqui é para dizer que vou 

apresentar uma emenda para que Manhuaçu seja, também, sede 
de uma administração regional. Realmente, é uma cidade-
pólo, engloba pelo menos 500 mil habitantes sob a sua 
influência, tem um hospital ~egional que atende mais de 400 
mil pessoas, de forma que peço o apoio dos meus co~egas pa-~ 
que me ajudem nesta proposta. Muito obrigado. 

2ª Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Pres;dente - Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidência passa à 2ª fase do Pequeno Expediente, 
compreendendo a leitura de comunicações e pronunciamentos 0e 
Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para ~ 
expediente da próxima reunião ordinária. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados José 
Braga, Líder do PDT - desligamento da Deputada Elbe Brandão 
e indicação do Deputado Marcelo Gonçalves para atuar como 
Vice-Líder do partido (Ciente. Publique-se. Cópias às 
Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); Bilac 
Pinto - falecimento do Sr. Pedro Rennó Moreira, nesta 
Capital; e Maria Olívia -falecimento do Sr. Pedro Lacerda 
Gontijo, em Santo Antônio do Monte (Ciente. Oficie-se.). 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Pres;dente - Não havendo outras comunicações a serem 

feitas, Líderes inscritos nem oradores para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os 
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 4, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação, bem como para a 
ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem 
do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI 
NQ 234/95 

(Nova Redação, nos Termos do Art. ·~s. § 1Q, do Regimento 
Interno) 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Em atendimento ao mandamento constitucional contido no art. 
68, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Carta Estadual, o Governador do Estado encaminhou a esta 
Casa, por meio da Mensagem nQ 8/95, o Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 1995, que recebeu o nQ 234/95. 



Publicado no dia 18/5/95, foi o projeto distribuído à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em 
consonância com o que dispõem o art. 160 da Constituição do 
Estado e o art. 216 do Regimento Interno. 

Em obediência ao rito regimental previsto no§ 2Q do art. 
216 daquele instrumento de procedimentos internos, foi 
concedido prazo de 15 dias para a apresentação de emendas. 

Foram recebidas, nesse período, 25 emendas, cuja análise é 
parte deste parecer. Além dess2s, apresentamos mais 3 
emendas e 5 subemendas. 

Durante a reun1ao, o Deputado João Batista de Oliveira 
apresentou proposta de emenda, tendo esta sido acatada pelo 
relator, resultando em nova redação à Emenda nQ 26. Também 
nessa fase de discussão, foi rejeitado o parecer sobre a 
Emenda nQ 17, sobre a qual emitimos, agora, parecer em que 
opinamos pela sua aprovação, tendo sido sugerida também a 
Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 8, que havia recebido parecer 
pela rejeição. 

Em razão disso e em cumprimento do disposto no§ 1Q do art. 
138 do Regimento Interno, foi concedido prazo ao relator 
para redação de novo parecer, que passamos a fundamentar nos 
termos que se seguem. 

Fundamentação 
Por definição constitucional, a função básica da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, compatível com o plano pl: ··1anual, 
é estabelecer as metas e prioridades da admi~i3tração 
pública, orientar a elaboração da lei orçamentár1a anual, 
dispor sobre a legislação tributária e estabelecer a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais do 
Estado. 

No entanto, ressaltamos inicialmente a inexistência do 
Plano Plurianual de Ação Governamental 1996-1999, o qual 
irie delimitar e fixar o rumo da elaboração da Lei de 
Dire:rizes Orçamentárias ao definir as prioridades e as 
metas do setor público. Tal fato restringe o alcance da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, pela falta de definição dos 
investimentos prioritários e das metas a serem perseguidas. 

Em se:;..;ida, analisamos as emendas apresentadas à luz dos 
dispo~':ivos constitucionais federais e estaduais, bem como 
da Lei Federal nQ 4.320, de 17/3/64, que estatui normas 
gerais de Direito Financeiro para a elaboração e o controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. 

I - Sobre a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Pelo conteúdo da proposta de lei apresentada, observamos a 

preocupação do Governo com a manutenção do equilíbrio das 
contas do setor público, o que exige um esforço conjunto dos 
poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, tendo em vista 
o controle dos gastos públicos. 

Pelo fato de não haver um plano plurianual preexistente, o 
detalhamento das ações dos órgãos que compõem os Poderes 
constará do Plano Plurianual de Ação Governamental 1996-1999 
e da Lei Orçamentária para 1996, conforme prescreve 
dispositivo do projeto em análise. 
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O projeto suprimiu a correção trimestral, pela variação do 
IGP, dos valores das dotações orçamentárias do orçamento 
fiscal e do orçamento de investimento das empresas 
controladas pelo Estado, que era prevista em exercícios 
anteriores. Tal procedimento, no entanto, é coerente com a 
política de estabilização econômica do Plano Real, uma vez 
que não convivemos mais com altos índices inflacionários, 
que prejudicavam o planejamento a cargo das leis 
programáticas. 
Outro fato relevante é que a proposta em questão estabelece 

que as despesas com pessoal e encargos previdenciários 
deverão respeitar a Lei Complementar nQ 82, de 27/3/95, que 
disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público. Por essa norma, as despesas totais com pessoal 
ativo e inativo não poderão exceder a 60% das respectivas 
receitas correntes líquidas do Estado. 
Por último, notamos a preocupação com a democratização das 

decisões governamentais, por meio da descentralização 
administrativa preconizada em dispositivo do projeto em tela 
e pela consideração das propostas priorizadas em audiências 
públicas regionais. 

II - Parecer sobre as emendas 
II - 1 - Emendas com parecer favorável 
A Emenda nQ 14 pretende dar nova redação á alínea "e" do 

art. 2Q, a fim de introduzir no texto a busca da 
participação direta da população, prioritariamente, por meio 
das audiências públicas regionais e da divulgação das 
informações de acompanhamento da ação governamental. 
A emenda tem o escopo legítimo de promover a participação 

popular na definição das ações governa~?itais, fortalecendo 
o processo democrático. s·~os p?la aprov~ção. 

A Emenda nQ 15 almeja as~2gur2 prioridade para os pequenos 
e médios produtores rurais, bem como para as pequenas e 
médias empresas, na concessão de empréstimos e 
financiamentos pelas agências financeiras oficiais. 
A medida está em consonância com o mandamento 

constitucional que estabelece que o Estado adotará 
instrumentos para o apoio á empresa de pequeno porte. Além 
disso, intenciona garantir recursos aos pequenos e médios 
produtores rurais, a fim de tornar produtivas suas 
propriedades. Somos pela aprovac~-. 
A Emenda nQ 17 objetiva asseg. ·ar recursos no projeto de 

lei orçamentária para o FUNDERUR. Tais recursos são 
extremamente importantes para promover o desenvolvimento 
agrícola e dar apoio ás comunidades rurais. Somos pela 
aprovação. 

A Emenda nQ 24 procura enquadrar a redação do art. 27 á 
função básica da Lei de Diretrizes Orçamentárias, qual seja, 
tratar especificamente da lei orçamentária. 

Por mais relevante que seja o propósito do artigo em sua 
origem, entende este relator que não podemos introduzir 
normas que extrapolem o caráter programático da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, de estabelecer as metas e 

~ 
~ 
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prioridades da administração pública estadual e orientar a 
elaboração da lei orçamentária anué·. Somos pela aprovação. 

A Emenda nQ 25 tem o justo ~-opósito de incluir as 
autarquias, fundações, empresas subvencionadas e empresas 
controladas pelo Estado no rol das entidades que deverão 
publicar mensalmente seus demonstrativos de despesa de 
pessoal. 
A publicidade de seus gastos com pessoal se faz necessária 

pelo fato de essas entidades administrarem recursos 
públicos. Somos pela aprovação. 

II - 2 - Emendas com parecer pela re]e1çao 
A Emenda nQ 1 versa sobre a destinação de um percentual da 

arrecadação do Estado para garantir o atendimento das 
propostas priorizadas em audiências públicas, bem como 
propõe a inclusão de prazo na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para a realização das obras viabilizadas e a 
fixação de metas para conclusão, nos exercícios 
subseqüentes, das obras iniciadas. 

Em nosso entender, embora a emenda trate de assunto da mais 
alta relevância, o seu propósito ultrapassa a competência da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não podemos fixar critérios 
orçamentários plurianuais, cuando a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias se refere exclus~~amente a um determinado ano, 
ou seja, 1996. 

Além disso, a inexistência do Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado inviabiliza a inclusão dos 
investimentos e programas prioritários das audiências 
públicas nessa peça de planejamento, conforme pretende a 
emenda em questão. Somos pela rejeição. 

A Emenda nQ 2 pretende dar nova redação ao art. 11, visando 
evidenciar, no projeto de lei orçamentária, os efeitos da 
não-incidência do ICMS sobre a prestação de serviços de 
comunicação na modalidade de televisão. 

A norma do art. 11, na sua forma original, já determina a 
inclusão de demonstrativo do efeito sobre as receitas e 
despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia. Dessa forma, entende este relator que o 
demonstrativo preconizado no projeto já abrang~ o propósito 
da emenda, pelo fato de o benefício concedido à modalidade 
de televisão ser da mesma natureza dos demais benefícios 
fiscais ali presentes. Somos pela rejeição. 
A Emenda nQ 3 prevê a recomposição dos vencimentos do 

servidor público civil ou militar e do empregado público da 
administração direta ou indireta aos níveis de outubro de 
1986. 
Este relator concorda com o mérito da emenda, que, além de 

atender a exigências constitucionais, atende também à 
necessidade de que os servidores públicos estaduais possam 
melhorar suas condições de vida e melhor servir à população 
do nosso Estado. 
Salientamos, porém, que o problema tem implicações 

profundas. Inicialmente, haveria a questão da escassez de 
recursos que tal procedimento poderia acarretar a outras 
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áreas também extremamente carentes. Ademais, ressaltamos 
que, não obstante se observe a necessidade de que seja 
cumprido o dispositivo constitucional mencionado na emenda, 
é necessário que se atente também para o disposto na Lei 
Complementar Federal nQ 82, de 27/3/95, que limita o gasto 
com pessoal em 60% da receita corrente líquida. 

Dessa forma, urge que se viabilize um significativo aumento 
das receitas correntes do Governo Estadual, única maneira 
realmente eficaz e definitiva de r~solver o problema 
salarial do servidor público estadual. s:~os pela rejeição. 

A Emenda nQ 4 visa basicamente à implantação de terminais 
do SIAFI na Assembléia Legislativa e no Tribunal je Contas. 
Tal propósito, contudo, não se justifica, pE ~ fato de o 

Tribunal de Contas já estar integrado ao sistema, com acesso 
aos dados disponíveis no SIAFI, bem como pelo fato de estar 
em tramitação nesta Casa projeto de lei que objetiva a 
integração da Assembléia a esse sistema. Somos pela 
rejeição. 
A Emenda nQ 5 almeja dar prioridade às propostas 

selecionadas nas audiências públicas em relação às demais. 
Entendemos que existem algumas grandes obras priorizadas em 

audiências públicas que, pelo volume de investimentos 
requeridos, iriam desequilibrar inevitavelmente a divisão de 
recursos no orçamento estadual. A necessidade da 
concentração de investimentos financeiros para o atendimento 
do dispositivo proposto, que pretende sejam aquelas obras 
consideradas prioritárias, prejudicaria outras obras a cargo 
do Estado, para as quais também são necessários recursos 
Somos pela rejeição. 

A Emenda nQ 6 tem por fim suprimir o inciso III do art. 8Q. 
Tal propósito, porém, não é recomendável, visto que o 

inciso representa uma proteção para as dotações referentes a 
obras não concluídas, as quais não poderão servir de origem 
de recursos quando da apresentação de emendas ao projeto de 
lei orçamentária. Essa restrição é coerente com a teoria do 
planejamento e visa a assegurar recursos para a continuação 
das obras já iniciadas. Somos pela rejeição. 

A Emenda nQ 9 propõe a execução dos créditos orçamentários 
à razão de 1/24 ao mês, caso a lei orçamentária não seja 
sancionada até o final do exercício de 1995. 

A norma proposta não é aconselhável porque, na hipótese 
aventada, tornaria inviável a execução orçamentária e mesmo 
o cumprimento das obrigações do Estado, havendo prejuízo 
para toda a sociedade. Somos pela rejeição. 
A Emenda nQ 10 tenciona proibir o Poder Executivo de 

comprometer mais de 1/1.000 da receita prevista no orçamento 
em propaganda e publicidade legal. 

Inicialmente, observaríamos que os gastos com publicidade 
costumam ser criticados pela população, muitas vezes 
injustamente. Inúmeras são as ações de governo cuja 
publicidade é essencial para o sucesso da operação. 
Analisemos, por exemplo, o caso da prevenção de acidentes de 
trânsito. Talvez seja uma campanha publicitária muito mais 
eficaz que a contratação de novos funcionários ou a compra 

~ 
~ 
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de equipamentos. O mesmo argumento pode ser utilizado no 
caso de ocorrência de alguma catástrofe ou epidemia. A 
imprevisibilidade desses fatos evidencia a dificuldade de os 
gastos com propaganda serem limitados "a priori". Somos pela 
rejeição. 
A Emenda nQ 11 propõe que sejam identificadas, em rubrica 

específica, as despesas com contratos de locação de mão-de-
obra e consultoria em geral. 

A classificação orçamentária de ~eceita e Despesa, em suas 
discriminações aplicáveis à aaministração estadual, já 
especifica rubricas próprias para locação de serviços 
técnicos especializados, que incluem serviços de 
consultoria, de computação, de desenho, etc., como também 
identifica em rubrica específica a locação de serviços de 
conservação, limpeza e apoio administrativo. Dessa forma, as 
despesas com contratos de locação de mão-de-obra e 
consultoria em geral já estão englobadas nessas rubricas, 
não se justificando maior nível de detalhamento, o que 
acarretaria um desequilíbrio na uniformização da linguagem 
orçamentária, que abrange todo o setor público, articulando 
os planos e orçamentos a fim de atender a todos os níveis de 
governo. Além do mais, esse maior detalhamento proposto 
serviria de precedente para se abrirem novas rubricas 
específicas de despesa, que acabariam tornando a elaboração 
da proposta orçamentária demasiadame-te complexa. Somos pela 
rejeição. 
A Emenda nQ 13 propõe a publicação e 

orçamentária de demonstrativo dos débitos 
direta e indireta, com discriminação 
fornecedores e prestadores de serviços, 
respectivos valores. 

a inclusão na lei 
das administrações 

dos 200 maiores 
explicitando-se os 

Tal emenda não condiz com a orientação central da lei 
orçamentária, conforme se pode constatar no§ 3Q do art. 157 
da Constituição Estadual: "A lei orçamentária anual não 
conterá disposição estranha à previsão da receita e à 
fixação da despesa, ressalvadas a autorização para abertura 
de crédito suplementar e a contratação de operação de 
crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da 
lei.". Somos pela rejeição. 
A Emenda nQ 16 almeja que a proposta orçamentária seja 

acompanhada de demonstrativo dos investimentos em obras e 
equipamentos realizados no ano de 1994. 
Tal proposta, porém, é estranha à natureza do projeto em 

exame, que trata basicamente da fixação de diretrizes para a 
elaboração da proposta orçamentária relativa ao próximo 
exercício. O objeto da emenda em questão poderia ser 
alcançado por meio de requerimento, conforme o art. 101, 
VIII, do Regimento Interno. Somos pela rejeição. 
A Emenda nQ 18 tem por fim destinar recursos para a 

realização de assentamentos de trabalhadores rurais sem 
terra. 

Não há dúvida de que o propósito da emenda é de relevante 
interesse público, porém, a RURALMINAS já possui um programa 
permanente de coordenação e execução de projetos de 
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assentamento, para o qual são destinados recur~o~ ~o Estado, 
por via de dotação orçamentária. Somos pela re~e~çao. 
A Emenda nQ 19 almeja destinar o percentual m1n1mo de 5% da 

receita total para programas de habitação. . . 
As aplicações no setor de habitação devem ser max1m1zadas. 

Contudo, devem ser evitadas vinculações desses projetos com 
o total da receita, pois esgotam o volume de recursos 
livres, retirando do Governo Estadual a possibilidade de 
atender outras áreas que também carecem de investimentos. 
Somos pela rejeição. 

A Emenda nQ 22 propõe seja dada nova redação ao art. 7Q. 
Tal emenda, contudo, fica prejudicada em vista de opinarmos 
pela aprovação da Emenda nQ 21. Somos pela rejeição. 
A Emenda nQ 23 dá nova redação ao art. 38. Em nosso 

entendimento, o novo texto proposto não é adequado, pois 
deixa :~ estabelecer que as dotações referentes a despesas 
com pu: :;cação de atos e matérias no diário oficial do 
~stado sejam consignadas para os órgãos a que se destinarem. 
E natural que cada órgão assuma sua despesa com publicação. 
Somos pela rejeição. 

III - Emendas do relator 
O relator apresenta as Emendas ngs 26 a 28. 
A Emenda nQ 26 confere ao art. 18 maior amplitude para a 

celebração de conven1os que visem à concessão de subvenção 
social ou auxílio para despesa de capital, procurando 
abranger também as entidades de caráter jesportivo e 
educacional e de saúde. 

Essas áreas são igualmente carentes de recursos e, ao mesmo 
tempo, são de grande importância para se assegurarem o pleno 
exercício da cidadania e os direitos fundamentais. 

Por proposta do Deputado João Batista de Oliveira, 
sugerimos uma alteração do texto dessa emenda, de forma a 
possibilitar aos sindicatos de servidores o repasse de 
recursos de subvenção social, quando a celebração do 
convênio se destinar à formação dos trabalhadores 
sindicalizados. 

A Emenda nQ 27 propõe seja suprimida, no inciso I do art. 
13, a priorização, na programação dos investimentos em 
obras, dos projetos incluídos no orçamento anterior. Tal 
medida se mostra oportuna na medida em que não é possível 
cumprir o comando desse inciso em sua forma original, em 
vista das milhares de obr2s constantes no orçamento 
anterior. Como o Estado não pos2Ji recursos suficientes para 
atender a todos esses projetos, ficaria impossibilitado de 
realizar novas obras definidas em sua política setorial ou 
provenientes de propostas selecionadas em audiências 
públicas. 
A Emenda nQ 28 acrescenta parágrafo ao art. 16, com a 

finalidade de ·~entificar as propostas oriundas das 
audiências públ ·:as regionais quando constarem no 
demonstrativo regionalizado dos investimentos em obras. Essa 
identificação facilitará o reconhecimento de tais propostas 
por parte dos representantes regionais e das comunidades 
locais. 
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IV - Subemendas do relator 
A Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 7 pretende retirar do texto 

proposto na emenda a condição de inexistência de débitos 
trabalhistas por parte dos municípios para recebimento de 
recursos por meio de convênios com o Estado. 
Tal propósito se justifica porque a situação econômica dos 

municípios nem sempre permite que saldem tais compromissos 
em um só exercício. Não podemos sacrificar as comunidades 
locais em vista dessa exigência, uma vez que 2 finalidade 
desses convênios é a promoção do bem-estar sacia~. 
A Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 8 propõe nova redação ao art. 

16, a fim de garantir a inclusão das propostas priorizadas 
nas audiências públicas regionais que versarem sobre matéria 
orçamentária. 

A Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 12 dilata o prazo- de 7 para 
15 dias -para o Poder Executivo atender as solicitações 
deste Poder relativas às categorias de programação, no que 
diz respeito às informações e aos dados que justifiquem os 
valores orçados e a ação do Governo. 
A extensão do prazo se faz necessária para os casos que 

exigem maior tempo de pesquisa e de agrupamento dos dados. 
A Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 20 propõe nova forma de 

cálculo do limite sobre as despesas de custeio dos órgãos e 
das entidades que integram o orçamento fiscal. 
A Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 21 pretende dar maior clareza 

ao dispositivo proposto pela emenda, incluindo o Tribunal de 
Contas em sua redação. 

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

Lei nQ 234/95 com as Emendas nQs 14, 15, 17, 24 e 25, com as 
subemendas que receberam o nQ 1 às Emendas nQs 7, 8, 12, 20 
e 21 e com as Emendas nQs 26 a 28, propostas por este 
relator, redigidas a seguir, e pela rejeição das Emendas nQs 
1 a 6, 9 a 11 , 13, 16, 18, 19, 22 e 23. 

EMENDA No 26 
Dê-se ao art. 18 a seguinte redãção: 
"Art. 18 -A celebração de convênios para a concessão de 

subvenção social e auxílio para despesa de capital é 
restrita a entidades sem fins lucrativos, de caráter 
assistencial, desportivo, educacional, cultural e de saúde, 
ressalvando-se os convênios e os contratos firmados com 
cooperativas ou associações comunitárias ou de produção, 
para repasse de recurso federal ou estadual, observadas as 
exigências da legislação em vigor, e está condicionada à 
comprovação das prestações de contas referentes aos recursos 
de que trata o artigo, anteriormente recebidos. 

f 1Q -Não poderão ser destinados recursos de quaisquer 
espécies para sindicatos de servidores públicos ou para 
associações e clubes de servidores públicos ou entidades 
congêneres, excetuadas creches e escolas de atendimento pré-
escolar. 

f 2Q - Excetua-se do disposto no parágrafo anterior a 
celebração de convênios com sindicatos de servidores 
públicos para a concessão de subvenção social destinada às 
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atividades de atualização e de formação dos servidores 
sindicalizados. 

§ 3Q - As normas de administração e prestação de contas de 
convênio serão estabelecidas em decreto de controle interno 
da administração estadual a ser baixado pelo Poder 
Executivo. 

§ 4Q - Poderão ser consignados recursos para a celebração 
de convênios que visem à concessão de auxilio para despesa 
de capital às associações microrregionais de municípios, 
desde que regularmente constituídas. 

§ 5Q- Os órgãos e as entidades das administrações direta e 
indireta estaduais, responsáveis pelo repasse de recursos de 
que trata o "caput" deste artigo, farão publicar ao final do 
exercício financeiro, no "Minas Gerais" a relação de 
municípios ou entidades que estejam inadimplentes na 
execução do instrumento e/ou na prestação de contas dos 
recursos anteriormente recebidos.". 

EMENDA NQ 27 
Dê-se ao inciso I do art. 13 a seguinte redação: 
"Art. 13- .............................................. . 
I - projetos já iniciados terão prioridade sobre novos 

projetos;". 
EMENDA No 28 

Acrescente-se ao art. 16 o seguinte parágrafo un1co: 
"Art. 16- .............................................. . 
Parágrafo 0nico- As propostas de que trata o "caput" deste 

artigo serão identificadas quando constarem no demonstrativo 
de que trata o inciso VI do art. 10 desta lei.". 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 7 
Acrescente-se ao art. 19 o-seguinte inciso V: 
"Art. 19 - ...................................... · · · · · · · · · 
V- inexistência de débitos junto à Previdência Social.". 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 8 
Dê-se ao art. 16 a seguinte redação: -
"Art. 16 Serão incluídas as propostas de natureza 

orçamentária priorizadas nas audiências p0blicas regionais 
promovidas pela Assembléia Legislativa no exercício de 1995, 
observadas as disposições desta lei e do Plano Plurianual de 
Ação Governamental, bem como a coerência com as políticas 
estabelecidas para cada área do Governo.". 

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 12 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... -O Poder Executivo, por meio das unidades 

centrais de planejamento e de orçamento, deverá atender, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias 0teis contados da data do 
recebimento, as solicitações relativas às categorias de 
programação encaminhadas pelo Presidente da Assembléia 
Legislativa, sobre informações e dados, quantitativos e 
qualitativos, que justifiquem os valores orçados e 
evidenciem a ação do Governo. 
Parágrafo 0nico -O disposto neste artigo se aplica aos 

projetos de lei que tratem de créditos suplementares.". 
SUBEMENDA No 1 À EMENDA NQ 20 

Dê-se ao art. 17 a seguinte redação: 
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"Art. 17 As despesas de custeio dos órgãos e das 
entidades que integram o orçamento fiscal, realizadas à 
conta do Tesouro Estadual, não poderão exceder, em termos 
reais, à despesa orçada para 1995, observando-se para os 
Poderes Legislativo, Judiciário e para o Ministério Público 
uma redução de 5%. 
Parágrafo único- Excetuam-se do disposto neste artigo: 
I - as despesas com pessoal e seus encargos; 
II - as despesas de custeio com saúde, educação e as 

vinculadas ao serviço da divida; 
III- as despesas resultantes do disposto no art. 18 desta 

lei; 
IV - as despesas das ações prioritárias destacadas no Plano 

Pluriancal de Ação Governamental 1996-1999. ". 
SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 21 

Dê-se ao art. 7Q a seguinte redacão: -
"Art. 7Q -As propostas parciais do Poder Legislativo, do 

Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de 
Contas e dos órgãos e das entidades do Poder Executivo, para 
fins de elaboração do projeto orçamentário, serão enviadas à 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral até 
o dia 4 de agosto de 1995.". 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Ronaldo Vasconcellos, relator 

-Paulo Piau- Marcos Helênio- Alencar da Silveira Júnior-
Gilmar Machado Péricles Ferreira João Batista de 
Oliveira- Aílton Vilela- Simão Pedro Toledo- Maria Olívia 
- Ivair Nogueira - Marcelo Cecé. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 4 DE JULHO DE 1995 

. Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -

Registro de presença Questão de ordem; chamada para 
recomposição de "quorum"; inexistência de nQmero regimental 
para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO -ORDEM DO 
DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila -Paulo Pettersen- Rêmolo Aloise- Maria 

Jos€ ~aueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio 
JQljc- Ailton Vilela -Alberto Pinto Coelho- Alencar da 
Silveira Júnior -Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Antônio 
Andrade Antônio Genaro Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Santanna- Gil Pereira - Ivair Nogueira- Ivo José- João 
Batista de Oliveira- Jorge Eduardo de Oliveira Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Marcelo Gonçalves - Marco Régis Maria 
Olívia Olinto Godinho Paulo Schettino Péricles 
Ferreira- Raul Lima Neto- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha 
Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a prote~~o de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossc 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 se~ 
restrições. 

Registro de Presença 
O Sr. Pres:dente - A Presidência registra a presença, em 

Plenário, do Deputado Tarcísio Henriques, Secretário de 
Estado da Justiça. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como V. Exa. 

pode verificar, não há "quorum" para continuação dos 
trabalhos, motivo pelo qual solicito o encerramento de plano 
da reunião. 
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o Sr. Presidente - Tendo em vista a matéria constante na 
pauta, a Presidência solicita ao 1Q-Secretário que faça a 
chamada para recomposição de "quorum". 
o Sr. secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 

chamada.) o Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados, 
portanto, não há "quorum" para continuação dos nossos 
trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - A Presidência encerra a reun1ao e 

convoca os Deputados para as extraordinárias de logo mais às 
20 horas e de amanhã, dia 5, às 9 horas e às 20 horas, nos 
termos dos editais de convocação, e para a ordinária 
deliberativa, também de amanhã, às 14 r.oras, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 11a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 
DESTINAÕA A RECEBER O DEPUTADO TARCÍSIO HENRIQUES, 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, EM 29 DE JUNHO DE 1995 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA - Ata - Composição da Mesa - Destinação 
da reun1ao -Palavras do Deputado Gilmar Machado- Palavras 
do Secretário da Justiça - Debates - ENCERRAMENTO. 

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

Vieira- Rêmolo Aloise- Maria José Haueisen- Antônio Júlio 
- Aílton Vilela- Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho-
Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Álvaro Antônio 
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
Antônio Roberto -Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac 
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro 
- Dílzon Melo- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz Durval 
Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado Hely Tarquínio Ivair 
Nogueira- Ivo José- João Batista de Oliveira- João Leite 
-Jorge Eduardo de Oliveira- Jorgs Hannas- José Bonifácio 
-José Braga- José Henrique - Ke~il Kumaira- Leonídio 
Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cecé Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia-
Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
- Péricles Ferreira- Raul Lima Neto- Ronaldo Vasconcellos 
- Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 

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

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

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

Srs. Deputado Tarcísio Henriques, Secretário de Estado da 
Justiça, e Ediraldo Brandão, Superintendente o~ Organização 
Penitenciária da Secretaria da Justiça. 

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

Exmo. Sr. Deputado Tarcísio Henriques, Secretário de Estado 
ja Justiça. que comparece a esta Casa para prestar 
esclarecimer.:os sobre a situação atual do sistema 
penitenciário do Estado de Minas Gerais. 

P~lavras do Deputado Gilmar Machado 
Sr. Presider.· :. Srs. Deputados, demais pessoas presentes. 

gostaríamos ae saudar o ilustre Deputado, Tarcísio 
Henriques, Secretário da Justiça, e o Sr. Ediraldo Brandão, 
Superintendente de Organização Penitenciária da Secretaria 
de Justiça. Realmente, ficamos felizes com a presença dos 
senhores nesta Casa. Entendemos que ela se faz necessária, 
neste momento, pois há uma grande preocupação - não só desta 
Casa, mas, também, do próprio Secretário - com o sistema 
penitenciário no Estado de Minas Gerais, com as dificuldades 
que enfrentamos nas cadeias, de uma forma geral. 
Gostaríamos de ouvir, do Sr. Secretário, quais são os 

números reais, relativos aos problemas graves que o sistema 
penitenciário está enfrentando. Temos assistido ao que vem 
acontecendo em Tremembé, em São Paulo, onde a penitenciária 
está praticamente sob o controle dos marginais, e na 
penitenciária de Bangu I, no Rio de Janeiro, que deveria ser 
de segurança máxima. Para que não tenhamos, em Minas Gerais, 
o estado de caos enfrentado hoje no Rio e em São Paulo, 
achamos que esta Casa tem de se posicionar diante dos 
problemas que hoje enfrentamos e canalizar e viabilizar os 
recursos necessários para que tenhamos um sistema carcerário 
que demonstre uma preocupação concreta com o indivíduo, que 
não deve apenas ficar trancado, mas ter espaço para sua 
reeducação. Para que não ocorra o fato de o sistema, ao 
invés de recuperar, levar o indivíduo ao aprofundamento de 
suas atividades marginais, e este ao invés de deixar a 
cadeia recuperado, se transformar em mais uma dificuldade e 
um problema para a sociedade. 

Também gostaríamos de ouvir o Sr. Secretário a respeito da 
situação do Centro de Recuperação de Menores, de Sete 
Lagoas, que passa por dificuldades. Vamos ouvir o Secretário 
e voltaremos a falar, posteriormente, durante o processo de 
discussão, e temos certeza que o Secretário estará aberto a 
sugestões para encontrarmos uma melhor forma de sanar esses 
problemas. 

Ficamos felizes em saber que foi iniciada a construção da 
nova cadeia na minha cidade, Uberlândia. Em junho passado 
fizemos aqui várias denúncias sobre a triste situação da 
famosa cela 8, em Uberlândia, onde mais de 20 pessoas 
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portadoras do virus da AIDS contaminavam-se numa mesma ce:a, 
sem nenhum atendimento médico. Isso é inadmissível e só cria 
mais transtornos e problemas. 
Agradecemos a presença do Secretário, mas queremos saber 

qual a real situação, para que esta Casa, conhecendo-a, 
possa utilizar os mecanismos de que dispõe a Secretaria para 
melhorar e recuperar o sistema carcerário de Minas Gerais. 
Isso é necessário, não só por uma questão de direitos 
humanos, mas para que a sociedade seja menos injusta. Ela 
cria e exclui os presos, entrega-os à Policia Militar, à 
Policia Civil ou à justiça, e não cria condições para que 
eles possam se recuperar. É prec<so maior responsabilidade 
com essas pessoas. Não podemcs permitir que sejam 
simplesmente excluídas e marginalizadas, pois estaremos 
criando mais problemas. A situação do País está se 
agravando, estamos caminhando para um processo de recessão, 
o que só levará ao agravamento desses problemas. 

Eram essas nossas considerações iniciais, e estaremos 
fazendo outras indagações, se realmente forem necessárias. O 
Sr. Secretário, com toda a sua objetividade e clareza, vai 
nos permitir ter uma reunião proveitosa, para que Minas 
Gerais possa continuar com o seu sistema forte, evitando o 
caos e o colapso em que hoje vivem o Rio de Janeiro e São 
Paulo. 

Palavras do Secretário da Justiça 
O Secretário da Justiça (Deputado Tarcisio Henriques) - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, ilustres visitantes que nos 
honram com sua presença, gostaria, antes de mais nada, de 
deixar patente a minha satisfação de esta' aqui, nesta Casa 
do povo, prestando esclarecimentos sobr~ o trabalho da 
Secretaria da Justiça. 

Fico muito feliz porque tive essa oportunidade por meio de 
indicação e proposta do combativo Deputado Gilmar Machado, a 
quem aprendi a admirar no contato que mantivemos durante os 
últimos quatro anos. Penso que nossa discussão poderá, com a 
participação dos Deputados, contribuir para o 
aperfeiçoamento do trabalho que desejamos fazer na 
Secretaria da Justiça. 

Gostaria de dizer, inicialmente, que a Secretaria da 
Justiça tem uma preocupação muito grande com aquilo que se 
chama justiça. E se porventura estamos hoje na situação em 
que nos encontramos é porque a injustiça social está 
grassando por este Pais. 

Meu caro Deputado Gilmar Machado, vamos começar pelo 
problema abordado pelos jornais de hoje, que é a questão dos 
menores. O problema está sendo discutido na proposta da 
criação da Secretaria da Criança. Uma emenda da própria 
Assembléia prevê que o sistema de assistência a menores, 
inclusive a menores infratores, que a legislação não chama 
assim, mas vamos assim chamá-los, seja entregue à Secretaria 
da Criança. 

É claro que, como Secretário da Justiça, não gostaria que 
esse programa saisse de lá, mas, evidentemente, se 
porventura chegarmos à conclusão de que todo esse trabalho 
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para a recuperação dos menores tenha que ficar com a 
Secretaria da Criança, o que deve ser resolvido ainda nesses 
próximos seis meses, acataremos essa decisão. 

E Sete Lagoas? Sete Lagoas tem um2 unidade da FEBEM e a 
confusão ainda persiste, embora ~retendamos fazer a 
extirpação completa da participação da FEBEM no processo de 
assistência à criança. Então, vamos ainda encontrar unidades 
da FEBEM no interior. Algumas já foram entregues à 
Prefeitura. Na Prefeitura de Belo Horizonte, temos a famosa 
Escola Monsenhor Messias, que foi entregue à Secretaria da 
Justiça há um ano e meio apenas. Ainda se confunde o pessoal 
da Secretaria de Justiça com o pessoal da extinta FEBEM. 
Temos já algum trabalho, mas temos também os resultados do 
trabalho da FEBEM em nossa unidade, que está passando por 
reformas. Já conseguimos modificar alguma coisa, mas ainda 
temos problemas com o pessoal especializado. Esse é o grande 
drama, no momento atual, do funcionalismo público. Os 
salários são baixos, e o pessoal competente, evidentemente, 
não se sujeita a ganhar mal. Vão fazer outras coisas, é 
claro. Tal problema atinge a Secretaria da Justiça e todo o 
quadro de funcionários do Estado. O salár;o pago aos nossos 
funcionários é exíguo. 
Vemos, a todo momento, delegados de polícia, escrivães, 

investigadores pedirem demissão de seus cargos. É uma outra 
questão que precisa ser discutida. Abrem-se concursos, 
aparece muita gente, mas que não assume porque o salário não 
compensa. Isso acontece também conosco. Tivemos o problema 
do guarda penitenciário, que é uma pessoa importantíssima no 
nosso sistema. Abrimos concurso que exigia escolaridade de 
2Q grau. Não apareceu ninguém, e tivemos que mudar a 
exigência para 1Q grau. As pessoas fazem o concurso, mas, 
depois, ao ver como funciona o sistema, saem. Estamos, hoje, 
pedindo para contratar guardas nas eventualidades. 

Como nossos quadros de guardas penitenciários estão 
deficientes, temos que usar o recurso da contratação 
provisória, pelo menos. 

Bem, eu diria para v. Exa. que nosso quadro não é tão 
preocupante quanto o de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do 
Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Não temos os problemas 
que os outros Estados estão enfrentando. Nossas 
penitenciárias estão mais ou menos tranqüilas. 
Evidentemente, na nossa simplicidade e pobreza, nesses cinco 
meses em que estamos participando da administração, não 
tivemos rebelião e temos procurado dar assistência ao nosso 
sistema penitenciário de um modo muito presente. 

Voltando à questão dos menores, tivemos um problema, no ano 
passado, com o fechamento de uma unidade de menores, aqui em 
Belo Horizonte, que ainda estava sob responsabilidade da 
FEBEM. O Juiz da Infância chegou até a fechar o centro e 
e~igir a destituição da pessoa responsável. Em alguns meses, 
f1zemos a recuperação dessa unidade, que funciona no Horto. 
Depois de pronta a unidade, até mesmo por uma questão de 
deferência e delicadeza para com o Juiz, nós o convidamos a 
visitá-la e, depois de aprovada por ele, colocamos em 

j ,: 
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funcionamento, provisoriamente, no nosso Centro do Horto, o 
atendimento para meninos. Bem, temos essa unidade e ficamos 
com a unidade de Sete Lagoas, que passa por transformações e 
adequação, inclusive à legislação sobre a criança. Além 
disso, foi proposto que o Estado construísse mais oito 
unidades. A Assembléia atendeu à proposta e destinou 
orçamento e verba para que se fizessem essas oito unidades, 
durante este ano. Então, estamos com a esperança de 
concretizar a construção e a reabertura de mais dez centros 
de atendimento ao menor, durante este ano. Estamos com um 
trabalho em Ibirité; fizemos um acordo em Governador 
Valadares para ali reabrir um centro; estamos em contato com 
Juiz de Fora, Barbacena, Muriaé e outras :idades onde 
pretendemos reabrir os centros, para que esses meninos não 
tenham que vir, todos, para Belo Horizonte. 
Por enquanto, nossos centros, tanto o do Horto quanto o de 

Sete Lagoas, estão atendendo meninos de todo o Estado, sendo 
que sua capacidade é pequena (a unidade de Sete Lagoas 
comporta 70 meninos, e a do Horto, 60). Na unidade do Horto, 
os meninos ficam provisoriamente, por determinação do Juiz e 
scw sua fiscalização, até um prazo máximo de 45 dias. Alguns 
r':am até menos. Quando um menor vai para lá, ele aguarda a 
apuração do Juiz e, às vezes, sai em uma ou duas horas. 
Outros podem ficar por um tempo maior, enquanto corre o 
processo, mas o prazo máximo é de 45 dias. 
Muito embora tenhamos aí a pendência da Secretaria da 

Criança, que não sabemos como vai ficar - o que poderia 
servir até mesmo de desestímulo para o pessoal da nossa 
organização de dentro da Secretaria da Justiça que trata do 
problema da criança, que se chama SAREM - estamos fazendo um 
trabalho como se nada fosse acontecer, esperando resultados. 
Essa comissão irá questionar o Governo para saber se isso 
fica com a Secretaria da Criança ou se essa parte dos 
menores sujeitos a situação de risco fica com a Secretaria 
da Justiça. 

Evidentemente, temos pessoal especializado, mas em número 
bem diminuto. Seria preciso que tivéssemos professores, 
educadores e psicólogos em número maior para um atendimento 
mais eficaz e mais abrangente. 
Voltando à questão das penitenciárias, a grande discussão 

do momento é sobre os presos que ficam no interior das 
cadeias presos condenados que já deveriam ter sido 
transferidos para a Secretaria da Justiça. Não temos, na 
Secretaria da Justiça, unidades em número suficiente para 
receber os presos que estão condenados. A capacidade da 
Secretaria da Justiça é para 3.500 pessoas, mais ou menos. 
Temos, no interior, o dobro de presos condenados em cadeias. 

É claro que a situação da cadeia não corresponde aos 
objetivos de nosso atendimento penitenciário. Há uma 
diferença muito grande entre cadeia e penitenciária. 
Gostaria de deixar claro que, na cadeia, o cidadão fica 
preso na cela, não tem nem condições de receber visitas. As 
visitas são feitas na porta da grade até pelos advogados e 
familiares, que são, assim, atendidos numa situação 
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promíscua. Na penitenciária é diferente. Lá tem que tE-
atendimento médico, acompanhamento de assistente social e 
psicólogos, cursos - não só de alfabetização, mas de outra 
natureza. Há também a perspectiva de trabalho, que é uma 
questão muito importante. Temos feitc muita carga nisso, 
porque há um preconceito, por parte da sociedade, de não 
admitir que o preso trabalhe, por receio e até por medo de 
ficar em contato com ele. 
Evidentemente, os presos que o sistema deixa trabalhar são 

aqueles que não apresentam risco para a população. Iniciamos 
agora, aqui em Belo Horizonte, a admissão de 1B presos, que 
estão fazendo um trabalho muito bom. 

A situação que estamos vivendo nos deixa preocupados. 
Primeiro porque, pelo censo feito pelo Ministério da Justiça 
no ano passado, chegou-se à conclusão de que a reincidênc· 
dos presos no cometimento de delitos é de 85%. Só estam: 
conseguindo recuperar, no Brasil inteiro, 15%, o que é u~~ 
deficiência nossa, porque tínhamos que recuperar - na pior 
das hipóteses - 90% dos presos. Isso trouxe à discussão a 
deficiência do sistema penitenciário brasileiro, e digo para 
os senhores que não só professores, membros da sociedade e 
homens responsáveis, como também o Secretário de Justiça têm 
se reunido, preocupados com isso. Faremos uma reunião na 
próxima semana, para discutir justamente esses problemas. 
Tivemos a oportunidade de receber os secretários das 

regiões Sul e Sudeste, que aqui vieram para participar de 
uma reunião, um debate com a participação de Deputados. 
Discutimos a melhor solução para o problema penitenciário no 
nosso Pais. Onde é que fa'··1mos? Quais são as nossas 
deficiências? Onde é que poc:.mos consertar? O que podemos 
fazer para ressocializar o preso? De que forma podemos 
diminuir essa massa que está nas prisões? 

Digo para você: temos que discutir a questão de penas 
alternativas. Alguns crimes, por exemplo, não precisam de 
prisão fechada, sua pena poderia ser transformada em 
prestação de serviços à sociedade. Alguns crimes, por 
exemplo, que são apenados com a medida do "sursis", uma 
medida condicional da pena concedida a presos com penas de 
até três anos, temos tentado passar esse beneficio para 
quatro anos. Isso tudo, evidentemente, será objeto de 
discussão com comissões que estão preparadas para isso, no 
Congresso Nacional, em Brasília, ~om órgãos e pessoas 
especializadas que estão fazendo essE estudo. 

A outra questão a que nos referimos - e ai entra o problema 
da discussão no Congresso desse beneficio - é que percebemos 
que, em São Paulo, aquela penitenciária maior tem 10 mil 
presos, então, não há condição de se controlar uma unidade 
desse tamanho. 

Damos ao preso comida, agasalho, teto, roupa lavada, 
oferecemos até trabalho, mas ele fica todo dia imaginando um 
meio de sair. Ele não se conforma de ficar lá. Fica a todo 
momento, a todo instante, imaginando um meio de fugir, na 
suposição de que vai sumir das forças da repressão e ter 
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vida nova. Sentir-se numa prisão não é fácil. Ninguém quer 
ficar lá. 

Temos a incumbência não só de mantê-los presos, como de 
tentar recuperá-los para que eles possam voltar para o nosso 
meio. 

Aí entra a projeção de trabalhos feitos pela ONU. E eles 
propõem que as penitenciárias abriguem um número bem menor. 
Propuseram 500, mas já estou querendo diminuir e trazer para 
debate uma proposta, e gostaria de ver todos os Deputados 
participando. Enquanto a ONU propõe 500 pessoas por unidade, 
já temos algumas desse tamanho em Minas Gerais, como a de 
Unai, e estamos construindo uma em Governador Valadares. que 
deve ficar pronta ainda neste ano ou, no mais tardar, em 
fevereiro. Temos a unidade de Ipaba, que está entregue à 
Secretaria da Segurança, mas que volta para nós semana que 
vem. Ela está funcionando como um cadeião, mas vira uma 
penitenciária semana que vem. 
Gostaria de dizer que temos visto, ~o interior de Minas 

Gerais, uma reclamação enorme quanto a cadeias. Todo 
município quer a sua. Se temos 700 municípios - e vamos 
passar para 900 -, de 500 a 600 pedem cadeia. Inclusive v. 
Exa., na Grande Uberlândia, levantou a questão. Felizmente, 
começamos a construção da cadeia de Uberlândia. A partir da 
reclamação daquela cidade por uma unidade carcerária, todos 
os outros municípios menores querem. Mas quando se fala em 
construir uma penitenciária, ninguém quer. O Prefeito briga, 
o Deputado briga, e por aí afora. Como eu estava querendo 
propor a construção de uma penitenciária na terra do 
Deputado Agostinho Patrús, há um mês ele corre de mim, não 
quer me receber, porque acha que é uma represália. V. Exa. 
sabe perfeitamente que nenhum Deputado quer. Houve até um 
problema, não sei se com o Deputado Gil Pereira, contra o 
qual tem havido uma represália r_ito grande em Montes 
Claros. Existe um preconceitc errôneo, antigo e 
ultrapassado. Uma penitenciária é muito melhor que uma 
cadeia porque dá assistência. Falei que é para Montes 
Claros, mas é para Francisco Sá. A penitenciária não é mais 
aquela masmorra, aquele presídio de antigamente. Ela é um 
centro de reabilitação. Mas o pessoal fica com medo porque 
acha que vem preso do Estado inteiro. Antigamente, tínhamos 
a penitenciária de Neves, mas não existia outra no interior. 
Então, todo mundo vinha para Neves - inclusive os presos 
perigosos do interior. Hoje, como estamos regionalizando as 
penitenciárias, vamos perceber que os presos que vão ficar 
lá são os do lugar. Há até um Prefeito que repeliu a 
construção de uma penitenciária em sua cidade, falando que 
não queria receber lá o lixo da sociedade, o que me causou 
profundo constrangimento, porque esse lixo é resultado do 
nosso trabalho. Nós é que somos culpados por ele. 
A regionalização que queremos instituir é para aperfeiçoar 

a cadeia, transformando-a numa minipenitenciária. Não vamos 
ter cadeia para 50 ou 100 pessoas, mas para 150, 200, 250 ou 
300 pessoas, conforme a cidade, mas com os requisitos da 
penitenciária, ou seja, com assistência médica, cursos, 
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aulas, dentistas, médicos, psicó'ogos e criminólogos, 
trabalhando e acompanhando a evolução do preso, 
diferentemente da cadeia, que todo mundo quer hoje, mas não 
resolve nada. A cadeia mantém o sujeito paralisado, 
estático, improdutivo; ele só sai para tomar sol. Hoje há 
uma evolução na progressão das penas. Temos penas fechadas, 
que estamos levando para Contagem. 

Fizemos uma separação no inicio do ano e os : esos 
perigosos foram para Contagem. Estamos fazendo uma,- agem 
na Penitenciária de Neves, tentando recupera-ia e 
aproveitando sua fazenda e sua estrutura. No complexo Neves, 
temos a unidade do Jovem Adulto, que deveria se dedicar aos 
presos de 18 a 25 anos, e que, ao longo do tempo, tornou-se 
promiscua, misturando presos de 70 anos com jovens. Mas, 
felizmente, convoquei para trabalhar conosco o Gen. Brandão, 
profissional exemplar, especialista no sistema 
penitenciário, que muito colaborou no sentido de 
aprimorarmos todo o sistema. 

O Ministério da Justiça nos deu uma verba para fazer mais 
uma penitenciária, que ainda não sabemos se será em Montes 
Claros ou Francisco Sá. Além dessa, queriamos partir para a 
construção de outra, com capacidade para 250 ou 300 pessoas, 
e que abrigará os marginais da região. Ao invés de cadeia, 
teremos um centro de reeducação. 
Toda essa situação resulta das distorções que tivemos ao 

longo do tempo. Estamos fazendo um censo muito importante no 
Estado para sabermos as causas dê criminalidade, as 
condições do preso e de sua familia, a sua origem e as 
causas do cometimento criminoso que tenha feito. Mas, de 
antemão, percebemos que as causas disso tudo são a pobreza e 
a ignorância. A pobreza, fruto desta distribuição de renda 
injusta; a ignorância, por causa das falhas que tivemos ao 
longo do tempo, quando não conseguimos levar ao nosso 
semelhante todos os conhecimentos que ele deveria receber. 

Paro por aqui para ouvir a palavra de V. Exa., que vai 
enriquecer a nossa participação. 
o Sr. Presidente - Neste momento, os Deputados poderão 

formular perguntas ao Secretário. Para que possamos agilizar 
os debates, solicitamos aos inscritos que sejam objetivos e 
sucintos, dispensando as fo-,alidades das saudações 
iniciais. 

Debates 
O Deputado Gilmar Machado Sr. Secretário, ouvimos 

atentamente sua fala. Ficamos felizes e, ao mesmo tempo, 
apreensivos, quando, sabendo que as cadeias não suportam 
mais a estrutura que têm, é colocado que temos uma 
capacidade para receber 3.500 pessoas e, só nas cadeias, já 
temos mais de 7.000, que aguardam sua transferência. No caso 
de Uberlândia, sabemos que a cadeia é de 1972, quando a 
cidade tinha 92 mil habitantes, e foi construida para 
oitenta e poucos presos. Hoje, a cidade tem quase 400 mil 
habitantes e a cadeia continua a mesma, sendo que a situação 
está totalmente diferente. Hoje, está em curso a construção 
de uma nova cadeia para tentar resolver a situação. 
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Fico feliz com a visão de que a cadeia não será mais algo 
estático, fechado. Transformar-se-á em uma 
minipenitenciária, já que o problema conceitual é muito 
grande. As pessoas têm um preconceito enorme do termo 
"penitenciária". Aceitam até o cadeião, sem problema, mas 
não se pode falar em penitenciária. Pode ter a mesma 
estrutura e forma, mas o problema está no nome. 

Uma sugestão que gostaríamos de deixar é a de que o Estado 
fizesse uma campanha educativa - já que a Secretaria tem 
esse espaço institucional - para explicar para a população 
essa realidade. Temos de tentar demover as pessoas dessa 
posição, dando-lhes outra compreensão. Temos de resolver 
esse problema, pois criamos essa situação e, agora, temos de 
dar uma resposta. Algumas pessoas são excluídas, e temos de 
responder por isso. 
Gostaria de maiores informações a respeito dessa 

recuperação da Penitenciária de Neves. Como está a sua 
situação concreta? Recebemos algumas denúncias sobre 
dificuldades por que estariam passando alguns presos, não 
recebendo visitas e sofrendo maus tratos. Precisamos ter 
informações para não fazermos afirmações antes de ouvir 
todos os lados, porque isso é o que ocorre, hoje, no Brasil. 
E preciso ter clareza, ouvindo-se todos os lados. Quando se 
ouve apenas um lado, podemos ter problemas e dificuldades. 

Para finalizar, o Secretário colocou que as penitenciárias 
deveriam ter, no máximo, 500 pessoas, e que havia uma 
proposta diferenciada, mas não explicitou essa proposta. 
Gostaríamos que fosse explicitada. Qual é a articulação 
existente, hoje, com o Governo Federal, já que o próprio 
Governo Federal está com dificuldade para resolver esse 
problema? Com relação ao tempo, quando começou e quando o 
Secretário avalia que a sociedade terá acesso a esses dados? 
Isso é extremamente importante para que o problema seja 
redimensionado. Isso é fundamental, como também é a 
descentralização. Temos penitenciárias por reg1oes. Numa 
audiência pública em minha região, no Alto do Paranaíba, o 
Prefeito de Fortaleza de Minas entregou uma carta pedindo 
uma penitenciária em sua cidade, como forma de 
desenvolvimento, o que é até interessante. Essa 
descentralização, repito, é fundamental. 

O Secretário da Justiça - Ilustre Deputado, essa proposta 
de unidades carcerárias, penitenciárias ou centro de 
recuperação de pequeno porte é uma recomendação 
internacional. O Governo Federal está sensível a isso. 
Evidentemente que essas modificações dependem de uma série 
de discussões, e nós já estamos discutindo. Isso já foi 
discutido em três reuniões, e tentaremos finalizar em São 
Paulo, na semana que vem, para depois levar uma carta final 
de princípios para Brasília, que será entregue à Comissão a 
que me referi, e que está organizada para essa finalidade. 
O nosso censo teve todas as questões de seu questionário 

aprovadas pelo Conselho de Criminologia, na semana passada. 
Ele será, agora, distribuído aos Promotores, Juízes, 
Delegados de Polícia e Prefeitos do interior. Acredito, 
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possamos recebê-lo até o fim do ano, quando, então, vamos 
organizar uma comissão especializada com psicólogos, 
criminólogos e psiquiatras. Tudo isso para chegarmos a um 
resultado, que, em primeira mão, trarei para esta 
Assembléia, onde sei, todos os Deputados estão preocupados 
com o problema. 
Quando V. Exa. f?'a que nossas cadeias do interior estão 

superlotadas, teme: que levar em consideração_que o preso, 
de modo geral, não quer sair de seu lugar. As vezes, um 
condenado a 15 ou 20 anos de prisão e que, pela lei, deveria 
ir para uma penitenciária faz tudo para ficar na sua 
cidade, porque ali ele f· :a perto de sua família, de sua 
mulher, de seus filhos, de seus amigos, de seus conhecidos, 
controla mais ou menos as coisas e tem até perspectiva de 
sair. 

Foi considerando tudo isso que chegamos á conclLsão de que 
interiorizar nossos centros de recuperação, a~ 
penitenc'árias, talvez seja a melhor medida a tomar, uma vez 
que pode dar ao preso condição de se recuperar ou de se 
adaptar mais depressa á nova situação. 
O Deputado se referiu também a Neves e a Contagem. V. Exa. 

sabe bem que, no período de oito anos, em Contagem, tivemos 
umas 50 rebeliões. A cada uma delas, os presos queimavam 
toda a documentação, danificavam os pavilhões, quebravam 
tudo. Chegou-se, então, á conclusão de que não se poderia 
dar curso ás obras de restauração com os oresos lá dentro. 
Teve-se a idéia de levar todos eles para N~Jes, e realmente, 
com isso, aquela penitenciária ficou superlotada por 70 
dias. 

Não conseguimos entreta~:o terminar a obra em Contagem, 
porque surgiu um problema a que vou me referir daqui a 
pouco. 

V. Exa. se referiu a maus tratos, mas não houve agressão, 
de modo algum. Foi uma questão de diferenciação de 
tratamento. Era uma guarda em Contagem e outra guarda em 
Neves, e aquelas visitas que, de repente, deslocaram-se de 
Contagem para Neves, tiveram problemas logo no início, até 
porque visitar 800 presos ficou mais difícil que visitar 
300. Houve um pequeno entrevere no primeiro dia, mas foi 
logo dissipado e não tivemos mais problemas. 
Fizemos uma triagem em Neves, onde tínhamos recursos, um 

número maior de defensores públicos, condições de dar melhor 
assistência, e verificamos que 30 pessoas já podiam sair; 
todas elas tinham condição de ficar em prisão-albergue. 

Com as obras de Contagem terminadas, os 350 presos voltaram 
para lá, e logo chegamos á conclusão de que deveríamos 
adaptar um dos pavilhões para o tratamento da AIDS. Temos 
por volta de 60 casos da doença já detectados naquela 
unidade. Pode ser que apareçam mais. 
Outra questão que gostaria de esclarecer a V. Exa. é que, 

em Neves, conseguimos fazer um trabalho para recuperar a 
fazenda, que tem 600 alq. e grande número de bois, que podem 
ser tratados. Esse trabalho pode transformar-se em recursos 
para a manutenção daquela unidade. 
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Ainda em Neves, temos um hospital que trata do preso 
viciado. Não é um tratamento prisional, mas médico, 
psiquiátrico. É um hospital pequeno, com apenas 50 
pacientes, e está funcionando muito bem. Entretanto, a 
exemplo de Juiz de Fora, queremos ampliar isso, ou seja, 
adaptar um dos pavilhões para o tratamento do toxicômano. 
o Secretário da Justiça- o grande problema que nos aflige 

é a questão dos tóxicos. Os viciados devem ser tratados de 
forma diferente. Não podemos tratá-los como presos comuns, 
porque necessitam de tratamento psiquiátrico. Os detentos de 
Neves foram pacificados com a volta de alguns presos para 
Contagem. Alguns de Contagem ficaram em Neves, porque não 
apresentavam tanta periculosidade. Isso está nos 
proporcionando essa evolução gradativa na tentativa de 
melhoria desse atendimento. Os presos perigosos estão sendo 
levados para Contagem, onde existem vagas. Estamos 
circunscrevendo aí somente os presos psicopatas perigosos, 
que podem trazer grandes transtornos para a nossa sociedade. 

Em todas as unidades, os presos recebem a visita de suas 
mulheres nos finais de semana. o problema é que no presídio 
de Neves o número de suítes é insuficiente para atender os 
presos. Isso gerou um problema, que já foi resolvido. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Secretário, a respeito do 

assunto formal tratado com v. Exa. em reunião no Palácio da 
Liberdade, queremos dizer que encampamos sua filosofia, sua 
idéia de divulgarmos a construção desses minipresídios, com 
o cuidado de não chamá-los de minipenitenciárias, como 
sugeriu o nobre Líder do PT, Deputado Gilmar Machado, tendo 
em vista o preconceito. 

Acredito que cabe a nós, políticos, lideranças da 
sociedade, vencermos os preconceitos e desafios. Com esse 
objetivo levamos sua idéia para a nossa região, a despeito 
de todos os conselhos de colegas desta Casa, que me disseram 
que não deveria me meter em assuntos penitenciários para não 
me queimar politicamente. Não estou preocupado com a minha 
reeleição. Estou preocupado em vencer os desafios e 
preconceitos. Levei esse assunto a minha reg1ao, a minha 
cidade e trouxe a v. Exa. a repercussão negativa das 
críticas feitas por políticos contrários à idéia, 
principalmente da atual administração do Município de 
Muzambinho, que tem a certeza que lá será construída uma 
nova cadeia pública, porque o Governo passado, que se omitiu 
durante quatro anos sobre o assunto, não sei por que razão, 
decidiu licitar construção de cadeias faltando treze dias 
para o término do seu mandato. Despertou essa aspiração em 
alguns Prefeitos, inclusive o da minha cidade, Muzambinho. 
Sabemos que a cadeia pública a ser construída na cidade de 

Muzambinho é superfaturada. Chegou ao conhecimento do Poder 
Judiciário, do Ministério Público daquela cidade que o 
Promotor de Justiça, antes mesmo que se iniciasse a 
construção da cadeia, estaria disposto a entrar com uma ação 
civil pública contra o Estado e contra o município, que se 
consorciariam para a construção dessa cadeia, cujo preço por 
metro quadrado estaria muito elevado. 
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Realmente, a construção de uma cadeia para 20 ou 30 presos 
no Município de Muzambinho estava orçada em R$480.000,00, ao 
passo que V. Exa. disse que construiria um minípresídio ao 
custo de R$600.000,00. Significaria grande economia para o 
Estado a construção de um presídio regional, em vez de uma 
cadeia local para 20 ou 30 presos. 

Não tivemos oportunidade de ouvir a sua explanação desde o 
início, porque estávamos participando de uma reunião de 
comissão, ~as gostaria de saber, oficialmente, a respeito da 
construção de minipresídios regionais, quantas unidades o 
Estado estaria disposto a construir, qual a sua fonte de 
recursos, se haveria projetos de diversificação e 
regionalização desses presídios no Estado de Minas Gerais. 
V. Exa., Secretário, estaria disposto, com sua equipe de 
trabalho, a ~~zer palestras e encontros com lideranças 
pol'-icas e oa sociedade civil para levar ás populaç6es 
reg·onais essa preocupação e esclarecimentos sobre essa nova 
estrutura presidiária do Estado, com presídios regionais, 
que deixam o presidiário em sua região, próximo da sua 
família e das suas raízes, podendo receber assistência 
familiar e espiritual em seu local, sem ser transferido para 
uma penitenciária, passando a conviver com elementos muito 
mais periculosos, exposto a riscos maiores? 
Quero ainda dizer a V. Exa. que continuamos dispostos a 
acompanhá-!~ e a ser seu cicerone nas regí6es do Sudoeste de 
Minas. Esta~emos com as autoridades, prontos a recebê-lo, e 
lembro que muitos Prefeitos continuam rejeitando os 
presídios porque continuam acreditando nas cadeias de nível 
local. 
O Secretário da Justiça Agradeço a participação 

Deputado Marco Régis, ressaltando que foj ele um 
primeiros a aceitar a idéia da interiorização 
minipenitenciária. 

do 
dos 
da 

Faço um reparo em sua afirmação, para dizer que essa idéia 
não é minha. Assim como V. Exa. aceitou a minha idéia, 
também eu aceitei idéias de outros. Não podemos também dizer 
que essa idéia é do Secretário da Justiça, porque V. Exa. há 
de convir que aqueles que são contra a posição deste 
Secretário - e tenho dois adversários ferrenhos: o Deputado 
Clêuber Carneiro e o Deputado José Bonifácio - se ouvirem 
dizer isso, ficarão imediatamente contra. Portanto, deixo 
claro que essa idéia não é minha. A ONU tem uma organização 
de sistema penitenciário, com sede de~'~itiva em Viena, na 
Áustria, que dita determinados principie~ e normas, fruto de 
observaç6es feitas ao longo de todo o desenvolvimento, sendo 
que há a experiência até de campos de concentração. 

O nosso Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária - que é federal - fixou prioridades para a 
instalação desse sistema penitenciário. Existe um fundo 
penitenciário em que se lançam multas dos processos e parte 
das custas processuais, arrecadadas pelo Governo Federal e 
empregadas na construção de presídios. Dentre as prioridades 
estabelecidas pelo Conselho, está a seguinte: "Apoiar as 
iniciativas de interiorização e descentralização do sistema 
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penitenciário, nas Unidades Federativas, auxiliando a 
construção de centros prisionais de pequeno porte e de casas 
de albergado, desde que contenham projetos definindo 
jornadas de trabalho e educação em benefício do preso, 
possibilitando-lhe cumprir a pena no seu meio social e 
familiar, em seu próprio município ou município mais 
próximo". 
Essa é a idéia daqueles que estão envolvidos com o problema 

há séculos, e vem de Viena, onde se instalou um grupo que 
tem essa preocupação e faz a análise das medidas aplicadas 
no mundo inteiro. 
Poderíamos começar visitando Muzambinhc. onde me disponho 2 

ir com V. Exa., Deputado Marco Régis, a:é porque poderíamos 
transformar essa cadeia projetada em Muzambinho na primeira 
unidade de pequeno porte, concretizando assim essa nova 
filosofia penitenciária proposta pelos órgãos 
internacionais, a qual poderíamos adotar em Minas Gerais, 
que sempre foi pioneira em iniciativas dessa natureza. 

O Deputado Gil Pereira -Sr. Presidente, Sr. Secretário, 
Sr. Superintendente, o Deputado João Leite pediu-me que 
falasse em seu nome também, porque se encontra em uma 
comissão. Quero agradecer ao Secretário o apoio que deu à 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, que esteve em 
Montes Claros, minha região, para tratar do caso da cadeia 
pública. Agora mesmo falamos com o Prefeito de Francisco Sá, 
onde existe um terreno para construção da penitenciária. Ele 
está em reunião com os Vereadores de lá, e, tão logo acabe 
essa reunião, os resultados serão comunicados ao Sr. 
Secretário. Nós, do Norte de Minas, achamos importante uma 
penitenciária em nossa região, haja vista que Montes Claros 
tem uma cadeia para 60 detentos, mas hoje está 
aproximadamente com 200. Como o senhor muito bem disse, a 
penitenciária destina-se à recuperação desses presos para a 
sociedade. 

Louvo a idéia do Deputado Marco Régis, que solicitou a v. 
Exa. percorrer, se possível, as microrregiões, onde, como o 
senhor afirmou, os Prefeitos ficam com medo de que a 
população rejeite a penitenciária, pois, todos os dias, vê 
nos jornais e na televisão noticias de fugas de presos e 
fica imaginando que o mesmo fato vai acontecer no interior. 
Mas, na verdade, não se podem comparar as penitenciárias do 
Rio ou de São Paulo com as do interior. Assim, há uma 
resistência muito grande por parte dos Prefeitos, mas 
achamos que seria um avanço a construção dessa 
penitenciária. 
Dessa forma, quero agradecer, em meu nome e em nome do 

Deputado João Leite, a atenção que v. Exa. deu à Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais da Assembléia Legislativa. 
Muito obrigado. 

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

Presidência agradece a presença do ilustre Secretário de 
Estado da Justiça, Deputado Tarcísio Henriques, encerra a 
reunião e convoca os Deputados para a ordinária deliberativa 
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de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, -DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezesseis horas do dia dezesseis de dezembro de mil 
novecentos e noventa e dois, comparecem no Plenarinho I os 
Deputados Anderson Adauto, Ermano Batista, Roberto Carvalho 
e Jorge Eduardo, membros da Comissão de Administração 
Pública; Gilmar Machado, Álvaro Antônio, Anderson Adauto 
(este substituindo ao Deputado Sebastião Helvécio, por 
indicação da Bancada do PMDB), membros da Comissão de 
Ciência e Tecnologia; Álvaro Antônio, José Laviola, Adelmo 
Carneiro Leão (este substituindo ao Deputado Antônio Carlos 
Pereira, por indicação da Bancada do PT), Jorge Eduardo 
(substituindo o Deputado José Renato, por indicação da 
Bancada do PMDB), membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o 
Deputado Álvaro Antônio 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. A Presidência suspende 
temporariamente a reunião. Às dezoito horas e trinta 
minutos, são reabertos os trabalhos e encontram-se presentes 
os Deputados Anderson A::~to, Ermano Batista, Roberto 
Carvalho, Jorge Eduardo e ~~ão Batista, membros da Comissão 
de Administração Pública; João Batista, Jorge Eduardo (este 
substituindo ao Deputado Sebastião Helvécio, por indicação 
da Bancada do PMDB), Álvaro Antônio e Gilmar Machado, 
membros da Comissão de Ciência e Tecnologia; Álvaro Antônio, 
José Laviola, Adelmo Carneiro Leão (este substituindo ao 
Deputado Antônio Carlos Pereira, por indicação da Bancada do 
PT) e Francisc~ Ramalho, membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, assume 
a direção dos trabalhos o Deputado Ermano Batista, que 
indaga do relator pela Comissão de Administração Pública, 
Deputado Jorge Eduardo, se ele se encontra em condições de 
proferir seu parecer. O relator passa a fazê-lo, concluindo 
pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.134/92 com as Emendas 
nQs 1 a 8 e 11 a 13, apresentadas pela Comissão de 
Constituição de Justiça, e 14 a 46, apresentadas pela 
Comissão de Administração Pública, com a Subemenda nQ 1, 
desta Comissão, à Emenda nQ 10, da Comissão de Constituição 
e Justiça, ficando prejudicada a Emenda nQ 9. Posto em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o 
Deputado Robe~:o Amaral profere parecer pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, mediante o qual conclui pela aprovação 
do projeto com as Emendas nQs 1 a 13, da Comissão de 
Constituição e Justiça; 14 a 46, da Comissão de 
Administração Pública, e 47 a 50, da Comissão de Ciência e 
Tecnologia. Colocado em discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Ainda com a palavra, o Deputado Roberto Amaral 
profere parecer pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
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Orçamentária, mediante o qual conclui pela aprovação do 
projeto com as Emendas nQs 1 a 8 e 11 a 13, apresentadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça; 14 a 34, 36 e 38 a 
46 e a Subemenda nQ 1 ãs Emendas nQs 10. 14, 30 e 32, 
apresentadas pela Comissão de Administração Pública; 47 a 
50, da Comissão de Ciência e Tecnologia; 51 a 53 e as 
subemendas que receberam o nQ 1, ã Emenda nQ 35, e o nQ 2, ã 
Emenda nQ 37, da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
$ala das Comissões, 21 de dezembro de 1994. 
Alvaro Ant6nio, Presidente- Ermano Bat;sta- José Laviola 

-Jorge Eduardo- Gilmar Machado- Rober:~ Carvalho- Adelmo 
Carneiro Leão. 
ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA -
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, 
Arnaldo Penna, Anivaldo Coelho, Clêuber Carneiro e Elbe 
Brandão, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara 
aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que 
proceda ã leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. Em 
seguida, o Presidente acusa o recebimento do relatório dos 
trabalhos realizados no exerc1c1o de 1994 pelo Tribunal de 
Alçada do Estado de Minas Gerais e informa que o Projeto :~ 
Lei nQ 237/95 foi convertido em diligência, a requerimen:o 
do relator, devidamente deferido. Prosseguindo, passa-se ã 
2ª Parte da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas ã apreciação do 
Plenário da Assembléia. o Presidente dá prosseguimento ã 
discussão do Projeto de Lei nQ 6/95, adiada em virtude do 
pedido de vista formulado pelo Deputado Anivaldo Coelho. 
Encerrada a discussão, é submetido a votação e aprovado o 
parecer que conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade da matéria cc~ as Emendas nQs 
1 a 3. O Presidente retira de pauta o Projeto de Lei nQ 
56/95, em vista de requerimento do autor, aprovado em 
reunião plenária, solicitando que o referido projeto seja 
apreciado pela comissão seguinte, por perda de prazo pela 
Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, redistribui 
os Projetos de Lei nQs 62 e 207/95 ao Deputado Anivaldo 
Coelho, 80/95 ao Deputado Simão Pedro Toledo e 104/95 ao 
Deputado Clêuber Carneiro. O Deputado Anivaldo Coelho emite 
seus pareceres, que concluem pela antijuridicidade do 
Projeto de Lei nQ 62/95 e pela inconstitucionalidade, pela 
ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei nQ 
207/95. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os pareceres. Nos termos do art. 189 do 
Regimento Interno, é o Projeto de Lei nQ 207/95 encaminhado 
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à Mesa da Assembléia para inclusão na ordem do dia. Com a 
palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo emite parecer 
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 80/95 
com as Emendas nQs 1 a 3, que apresenta. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, ? 
Deputado Clêuber Carneiro emite parecer mediante o qu~ 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e peia 
juridicidade do Projeto de Lei nQ 104/95 com a Emenda nQ 1, 
que apresenta. Na fase dE discussão do parecer, o Deputado 
Geraldo Santanna solicita, ·sta do projeto. O Deputado Simão 
Pedro Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 261/95, emite 
parecer que conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade da proposição. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Passa-se à 
discussão e à votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente dá 
prosseguimento à discussão do Projeto de Resolução nQ 
238/95. Fazem uso da palavra os Deputados Anivaldo Coelho, 
Arnaldo Penna e Clêuber Carneiro. O Deputado Arnaldo Penna, 
relator do projeto, acata as sugestões apresentadas pelo 
Deputado Anivaldo Coelho e apresenta novo parecer, que, 
submetido a votação, é aprovado. O Presidente redistribui os 
Projetos de Lei nQs 258, 276 e 277/95 ao Deputado Arnaldo 
Penna, que emite pareceres mediante os quais conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade das 
proposições com a Emenda nQ 1 ao Projeto de Lei nQ 258/95. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, solicita 
que seja lavrada a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna Anivaldo 

Coelho - Leonídio Bouças. 
~TA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As dez horas e cinco minutos do dia vinte e dois de junho de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Maria Olivia, José Maria Barros e 
Jorge Eduardo (subs- :uindo es~ ao Deputado Bonifácio 
Mourão, por indicaç2 .a Liderança do PMDB), membros da 
Comissão supracitaaa. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião 
e solicita ao Deputado Jorge Eduardo que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros da Comissão ~resentes. Em seguida, a 
Presidência distribui ao Deputadc José Maria Barros os 
Projetos de Lei nQs 8, 30, 32, 38, 39, 58, 59, 60, 88, 89 e 
91/95 e ao Deputado Jorge Eduardo, os Projetos de Lei nos 
98, 101, 102, 105, 106, 107, 125, 126, 155 e 200/95. Passã-
se, a seguir, à fase de apreciação das proposições sujeitas 
à deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia. O 
Deputado José Maria Barros emite pareceres mediante os quais 
conclui pela aprovação da matéria. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres 
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sobre os Projetos de Lei nQs 8 e 30/95. Em segu~da, são 
apreciadas as proposições de deliberação conclus,va das 
comissões. O Deputado José Maria Barros emite pare~e~es 
mediante os quais conclui pela aprovação da mate~la. 
Submetidos a discussão e votação cada um por sua vez. flcam 
aprovados os pareceres sobre os'Projetos de Lei nQs 3 2 , 38 : 39 • 58, 59, 60, 88, 89 e 91/95. Autora dos Projetos de Lel 
nQs . 1~5 . e 126/95, a Deputada Maria Olívia ~a~sa a 
Presldencla ao Deputado José Maria Barros, que sollClta ao 
Deputado Jorge Eduardo apresente pareceres sobre _as 
proposições. Com a palavra, o Deputado Jorge Eduard~ emlte 
par~ceres mediante os quais conclui pela aprovaç~o dos 
P~OJeto~ de Lei nQs 125 e 126/95, que, submetldos a 
dlsc~ssao e votação, cada um por sua vez, são aprova~os. Em 
segulda, a Deputada Maria Olívia reassume a direçao_ dos 
trabal~os. O Deputado Jorge Eduardo emite pareceres m~dlante 
o~ qual~ conclui pela aprovação da matéria. Submetldos a 
dls~ussao e votação, ficam aprovados os pareceres sobre os 
ProJetos de Lei nQs 98, 101, 102, 105, 106, 107, _1~5 _e 
200/95. Cumprida a finalidade da reunião, a Presldencla 
agr~de~e a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Com,ssao para a próxima reunião, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 1995. 
Pa~lo Schettino, Presidente - Sebastião Helvécio Mar1a Barros. 

José 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
PRQCEDER A ESTUDOS SOBRE O ENXUGAMENTO E A 
AGENCIAS E DEPENDÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL 
'!'IINAS GERAIS 

ESPECIAL _PARA 
DESATIVAÇAO DE 
NO ESTADO DE 

~s quinze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de 
JUnho de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala 
da~ Comissões os Deputados Almir Cardoso, Dimas Rodrigues, 
Cleuber Carneiro e Anderson Adauto (substituindo este ao 
Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Lidera~ça do 
PMDB), membros da Comissão supracitada. O Pres1dente, 
Deputad? Almir Cardoso, registra a presença dos geputados 
Paulo P1au, José Braga, Sebastião Costa, Durval Angelo e 
Geral~o Santanna e do Sr. Wagner Eustáquio Guimarães Gomes, 
Super1ntendente do Banco do Brasil e os convida a tomar 
assento à mesa. Havendo número regimental, o Presidente 
declara abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se 
d~stina a ouvir os Srs. Wagner Gomes e os Prefeitos das 
Camaras Municipais de diversos municípios das regiões Norte, 
Leste, Triângulo e Zona da Mata. Prosseguindo, o Presidente 
solicita ao Deputado Clêuber carneiro que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior que lida e aprovada, é 
subscrita pelos parlamentar~s pr~sentes. Logo após, o 
Deputado Almir Cardoso dá ciência da correspondência 
recebida. Em seguida, abre-se debate entre os convidados, o 
Sr. Wagner Gomes e os Deputados presentes, conforme consta 
nas notas taquigráficas. Após, o Deputado Clêuber Carneiro 
pede a palavra e comunica que está representando o Prefeito 
de Montalvânia. Ato contínuo, o Presidente indaga se algum 



z 
0 

105 
dos convidad?s deseja fazer uso da palavra, e, não havendo 
quem se man1feste, agradece a presença dos convidados e 
parlame~tar~s: ~onvoca os_membros da Comissão para a próxima 
reunião ord1nar1a, determ1na a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1995. 
Almir Cardoso, Presidente Clêuber Carneiro Olinto 

Godinho. _ . 
ATA DA 8ª REUNIAO EXT~AORDINARIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 
Às dez horas ~o dia vi~te e nove de junho de mil novecentos 
e noventa e c1nco, reunem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Miguel Martini. ~eraldo Santanna, Leonídio Bouças, 
Ronaldo Vasconcellos e Alm1r Cardoso (substituindo os quatro 
últimos, respectivamente, aos Deputados Geraldo Rezende, 
Clêuber Carneiro, Romeu Queiroz e Marcos Helênio, por 
indicação das Lideranças do PMDB, do PFL, do Bloco da 
Maioria e do PT), membros da Comissão supracitada. Também 
encontra-se presente o Deputado Paulo Piau, membro da 
comissão de Agropecuária e Política Rural. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara 
abertos os trabalhos e esclarece que a reunião tem por 
objetivo apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei nQ 
234/95, que estabelece as diretrizes para o orçamento fiscal 
e de investimentos nas empresas controladas pelo Estado de 
Minas Gerais para o exercício de 1996, e sobre as emendas a 
ele apresentadas no prazo regimental. Em seguida, solicita 
ao Deputado Ronaldo Vasconcellos que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. Devido à ausência do Deputado Romeu 
Queiroz, relator do projeto, o Presidente determina a 
distribuição de avulso do parecer, agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, a se realizar às 15h30min, no 
Plenarinho, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalho~ 
Sala da~ Comissões, 29 de junho de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Ronaldo Vasconcellos -Marcos 

Helênio- Gilmar Machado- Paulo Piau- Péricles F2rreira-
Alencar da Silveira Júnior -Simão Pedro Toledo Maria 
Olívia- Marcelo Cecé- Aílton Vilela- Ivair Nogueira. 
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAQRDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇAO 
Às dez horas e dez minutos do dia vinte e nove de junho de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados José Henrique, Dílzon Melo, Ivair 
Nogueira, João Batista de Oliveira, João Leite (substituindo 
este ao Deputado José Maria Barros, por indicação da 
Liderança do PSDB) e Paulo Piau (substituindo o Deputado 
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do PFL), membros 
da Comissão supracitada. Encontram-se presentes, também, os 
Deputados José Bonifácio, Anderson Adauto, José Braga, 
Wilson Trópia e Francisco Ramalho. A Presidência informa que 
a finalidade da reunião é apreciar as matérias constantes na 
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pauta e indaga aos Deputados se há alguma proposição a ser 
apresentada . O Deputado Paulo Piau, com a palavra, se 
manifesta contrariamente à emancipação do Distrito de Delta, 
no Município de Uberaba. Também fazem uso da palavra os 
Deputados José Braga e Anderson Adauto, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Esgotada a matéria da 12 fase da Ordem 
do Dia, a Presidência passa à 2ª fase, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário. O Presidente redistribui o Requerimento de 
Emancipação nQ 70/95, do Deputado Irani Barbos2 referente 
ao Distrito de Delta, ao Deputado João Leite, qL0 apresenta 
parecer favorável à emancipação :8 referido distrito, 
concluindo pelo encaminhamento ao ~-esidente da Assembléia 
de requerimento com a solicitação de envio de oficio ao TRE-
MG para que proceda à consulta plebiscitária no distrito 
emancipando, nos termos do inciso III do art. 7Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. Colocado em discussão e 
votação, é o parecer aprovado, com voto contrário do 
Deputado Paulo Piau. O Requerimento de Emancipação nQ 
137/95, do Deputado Wanderley Ávila, referente ao Distrito 
de Correia de Almeida, no Município de Barbacena, não foi 
apreciado na reunião em virtude de requerimento apresentado 
pelo relator, Deputado Dílzon Melo, solicitando seja 
designada uma comissão para verificar a existência ou não, 
no referido distrito, de núcleo urbano já constituído com 
mais de 400 moradias, de escola pública de 1Q grau completo 
e de edifício capaz de fornecer condições de funcionamento 
ao Governo Municipal e aos órgãos de segurança. O Presidente 
defere o requerimento e determina que a perícia seja feita 
pelos Deputados Ivair Nogueira e Dilzon Melo, juntamente com 
um Assessor da Consultoria da Casa. A seguir, o Deputado 
José Henrique passa a Presidência da reunião ao Deputado 
Dilzon Melo, para que possa ser apreciado o Requerimento de 
Emancipação nQ 156/95, de sua autoria, referente ao Distrito 
de Taparuba, no Município de Ipanema. O relator, Deputado 
Ivair Nogueira, apresenta requerimento solicitando seja 
designada uma comissão para verificar o número de moradias 
existentes no núcleo urbano do referido distrito. O 
requerimento é deferido pelo Presidente, que determina que 
uma equipe composta de dois assessores da Casa realizem a 
aferição numérica das moradias do núcleo urbano do distrito. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a reunião extraordinária do dia 4/7/95, às 14h45min, no 
Plenarinho IV, com a finalidade de discutir assuntos de 
interesse da Comissão, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dilzon Melo- Ivair Nogueira-

José Maria Barros - Clêuber Carneiro - José Bonifácio - João 
Batista de Oliveira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 349/95 
Disp6e sobre ? nomeação de Conselheiro do Tribuna· de 

Contas pela Asse~bléia Legislativa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q A escolha pela Assembléia Legislativa do 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, a que se refere 
o art. 78, 9 1Q, inciso II, da Constituição Estadual, 
obedecerá ao procedimento estabelecido nesta resolução. 

Art. 2Q -Ocorrida a vaga no Tribunal de Contas, caberá ao 
Presidente anunciar sua existência em Plenário até 5 (cinco) 
dias após a ocorrência do fato. 
Art. 3Q -A indicação de candidatos, dará por meio de 

requerimento assinado por, no mínimo, 20% (vinte por cento) 
dos Deputados em exerc1c1o do mandato, até 10 (dez) dias 
úteis contados a partir da declaração da existência de vaga. 
Parágrafo único - O Deputado poderá subscrever apena~ uma 

indicação, sendo desconsideradas as subscriç6es em ma:E de 
um requerimento. 
Art. 4Q A indicação reca1ra sobre o candidato que 

preencher as condiç6es estabelecidas no art. 78, incisos I a 
IV, da Constituição do Estado, mediante entrega do 
"curriculum vitae" simplificado e dos seguintes documentos: 
I - cópia autenticada da carteira de identidade; 
II - certid6es negativas de aç6es cíveis e criminais da 

justiça comum e da justiça federal do domicilio e da 
residência do candidato; 
III - certid6es negativas dos cartórios de protesto do 

domicilio e da residência do candidato; 
IV- estudos, publicaç6es técnicas, titules, dentre outros, 

relativos à área de conhecimento do candidato ou comprovante 
de atuação como servidor ou agente público em qualquer 
esfera da administração, por prazo igual ou superior a 10 
(dez) anos. 
Parágrafo un1co - Para efeito dos i~-'sos II e III, a 

:ondenação em sentença transitada em j~,gado inabilitará o 
·:1dicado. 
~rt. SQ -Os requerimentos apresentados serão encaminhados 

à Comissão Especial, estendendo-se-lhes o disposto no art. 
112, inciso I, alínea "c", e art. 150, da Resolução 5.065, 
de 31 de maio de 19~~-

Art. 6Q - Publicaao o parecer da Comissão Especial, o 
Presidente da Assembléia incluirá os nomes indicados em 
ordem do dia para escolha por escrutínio secreto. 

Parágrafo único Havendo empate, será escolhido o 
candidato mais idoso. 

Art. 7Q -Aprovada a indicação, o ato de nomeação será 
assinado pelo Presidente da Assembléia no prazo de 10 (dez) 
dias úteis. 
Art. 8Q -Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 9Q- Revogam-se as disposiç6es em contrário. 
Sala de Reuni6es da Mesa da Assembléia, de julho de 1995. 
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen. 
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Justificação: Este projeto 
a nomeação de Conselheiro 
Assembléia Legislativa, 
constitucional estabelecida 
Constituição do Estado. 

de resolução visa 
do Tribunal de 

nos termos da 
no art. 78, § 
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a disciplinar 
Contas pela 
competência 

1Q, II, da 

-Publicado, vai o projeto 
parecer. 

à Mesa da Assembléia para 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 231/95 
Comissão de Meio Ambiente 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de 

lei em tela dispõe sobre a criação das Áreas de Proteção 
Ambiental das Lagoas Marginais do Rio São Francisco e de 
seus Afluentes e dá outras providências. 

Publicada, a matéria foi distribuída, para exame 
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, apresentando a Emenda nQ 1. Cumpre-nos, agora, 
emitir parecer quanto ao mérito da proposição. 

Fundamentação 
O projeto de lei em destaque objetiva proteger as lagoas 

marginais do rio São Francisco e de se~s afluentes, 
declarando-as área de proteção ambiental. No; 1Q do art. 1Q 
determina-se que a lei abrangerá uma faixa de SOm adjacente 
ao leito histórico de inundação das lagoas marginais. 
Entende-se que os limites das áreas a serem especialmente 
protegidas são aqueles traçados pela própria natureza, cuja 
ação contínua deu origem às depressões geomorfológicas nas 
quais se formaram tais lagoas. 

Os objetivos da lei, expressos no art. 2Q, são os de 
proteger ecossistemas ribeirinhos, promover condições para a 
reprodução e o crescimento da fauna ictiológica e favorecer 
o desenvolvimento do turismo ecológico, da pesca 
amadorística, do lazer e da recreação. 
_No art. 3Q, estabeleceram-se as restrições de uso dessas 
areas, nas quais ficam proibidas tanto a drenagem e a 
obstrução dos seus respectivos contatos com os rios como a 
instalação de unidades industriais e a realização de 
terraplenagem ou aterros. Restringe-se, também, a pesca 
profissional ou amadorística com a utilização de 
instrumentos de emalhar. 
Consoante a ressalva expressa no parágrafo único do art. 

3Q, tais disposições só não se aplicariam no caso de obras, 
atividades e projetos de utilidade pública ou de relevante 
interesse social, definidos no âmbito do uso múltiplo e 
sustentável dos recursos hídricos do rio São Francisco. 
A Comissão de Constituição e Justiça, ao apresentar a 

Emenda nQ 1, visou à melhor adequação do art. 1Q à técnica 
de redação legislativa. 

Não se pode negar a importância das lagoas marginais em 
relação ao regime hidrológico do São Francisco. No entanto, 
as obras de regularização da vazão do rio, por força dos 
vários barramentos existentes, dificultam a entrada de água 
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nas lagoas, o que influi no empobreci~;~to da fauna 
ictiológica, pois tais lagoas constituem locais apropriados 
para a desova dos peixes e o desenvolvimento de alevinos. 

A degradação dos rios, em geral, influi, também, nos ciclos 
ligados a fluxo e refluxo das águas que dão origem a essas 
lago2:. As ações de recuperação das bacias geográficas têm 
que =var em conta todos esses fatores. O projeto de lei em 
destaque é, sem dúvida, um passo necessário para que se dê 
maior atenção e proteção a esses ambientes ribeirinhos 
caracteristicos. 

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

nQ 231/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 1995. 
Ivo José, Presidente- Wilson Trópia, relator- 4ntônio 

Roberto- Ronaldo Vasconcellos. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 260/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Educação. Cultura, 

Desporto e Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária 

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

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ 
260/95 altera a redação da Lei nQ 6.763, de 26/12/75, no que 
respeita à taxa de expediente a ser paga pela promoção de 
bingo, bingo permanente, sorteio numérico ou similar 
Publicada em 30/5/95, a proposição foi encami~·~da à 

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Nos termos do art. 245 do Regimento Interno, foram 
aprovados pelo Plenário requerimentos do Deputado Romeu 
Queiroz solicitando a tramitação do projeto em regime de 
urgência e sua apreciação em reunião c~njunta de comissões. 

Assim sendo, reúnem-se as Comissões de Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para apreciar a matéria. 

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito do 
projeto, em obediência ao que estabelece o Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição determina a cobrança de taxa de expediente no 

que respeita à promoção de bingo. bingo permanente, sorteio 
numérico ou similar. 

Como, por lei, a existência de ,;1s promoções se relaciona 
com o desporto, que se beneficia com um percentual 
significativo da receita de tais eventos, a cobrança da taxa 
de expediente, nos termos propostos, permitirá ao Estado 
organizar-se melhor para fiscalizar tais promoções. Essa 
fiscalização se torna cada vez mais necessária porque sobre 
tais atividades pesam acusações que as tornam suspeitas no 
tocante a seus reais objetivos e à aplicação dos recursos 
que arrecadam. 
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Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

260/95 em sua forma original. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente- Ronaldo Vasconcellos, relator-

Marcos Helênio. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ 

260/95 dispõe sobre a alteração da Lei nQ 6.763, de 
26/12/75, no que se refere à taxa de expediente devida pela 
promoção de sorteio nas modalidades denominadas bingo, bingo 
permanente e sorteio numérico. 
A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, e pela Comissão de 
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, que se 
manifestou pela sua aprovação. 

Passamos agora a analisar a proposição, nos termos do art. 
103, X, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento pretende estender a cobrança.da 

taxa de expediente às atividades de promoção de sorte1os 
denominados bingo, bingo permanente e sorteio numérico. 
Tal extensão é justificável, porque o Estado, ao participar 

das diversas fases das referidas atividades, desempenha 
funções onerosas tais como preparação e avaliação n~ 
concessão de credenciamento e autorização, o que inclU 1 
diligências, vistorias, perícias técnicas, fiscalização da 
aplicação dos recursos e da prestação de contas. 

Assim, serão cobrados valores que vão de R$199,40 a 
R$14.995,00 para utilização desses serviços públicos. 
~ortanto, como se depreende do exposto, a medida proposta 

nao acarretara despesas para os cofres públicos. Pelo 
contrario, provocara a correspondente contraprestação 
pecuniária por parte das entidades desportivas 
beneficiárias. 

Nos limites de competência desta Comissão, não encontramos 
óbices à aprovação da proposição. 

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

Lei nQ 260/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Clêuber Carneiro, relator 

Marcos Helênio- Ronaldo Vasconcellos. 
PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 323/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e 

de Fiscalização Financeira e Orçamentaria 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Governador do 

Estado e visa a alterar a Lei nQ 6.763, de 26/12/75, que 

\ 
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consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais 
e dá outras providências. 

Publicada em 27/6/95, a proposição, que tramita em regime 
de urgência a pedido do_au~or, _nos t~rm~s do art .. 69 da 
Carta mineira, foi distr1bu1da as Com1ssoes suprac1tadas, 
para, em reunião conjunta, receber parecer, em conformidade 
com o disposto no art. 222 do Regimento Interno. 

Encarregados de apreciar os aspectos jurídicos e 
constitucionais da proposição, passamos a fazê-lo, na forma 
que se segue. 

Fundamentação 
O projeto em apreço objetiva autorizar o Poder Executivo a 

reduzir a alíquota do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 
incidente sobre as operações internas com óleo diesel e as 
prestaçt~5 de serviços de transporte de passageiros. 

As propostas constantes no texto apresentado pelo Chefe do 
Poder Executivo deverão ser apreciadas por esta Casa 
Legislativa, por força do preceito contido no art. 61, III, 
da Constituição do Estado. 

Ao inserir o§ 9Q no art. 12 da Lei nQ 6.763, o projeto em 
análise possibilita a redução da carga tributária agregada 
ao preço do óleo diesel e do transporte de passageiros a até 
12%. 
A instituição do ICMS é da competência do Estado membro, o 

que se verifica pela disposição contida no art. 155, I, "b", 
da Constituição da República. Por se tratar de alteração de 
alíquota interna, não há nenhum impedimento de ordem 
constitucional ou legal à tramitação da proposição, uma vez 
que ela se compatibiliza com os preceitos contidos no art. 
155, VI, da Carta da República e no 146, v, da 
Constituição do Estado. 

No tocante à disposição constante no art. 2Q do projeto em 
causa, saliente-se que os baixos níveis inflacionários 
demandam alterac ~ da legislação tributária, com o objetivo 
de se desindex~ 3 economia, a exemplo do que vem ocorrendo 
na esfera feder~ 

Cone; .Jào 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
323/95. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Marcos Helênio (voto contrário) - Arnaldo Penna. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado o projeto de lei em 

epígrafe: e~caminhado a es!a Casa por meio da Mensagem nQ 
15/~5. d1spoe sobre alteraçoes na Lei nQ 6.763, de 26/12/75, 
e da outras providências. 

A C?mis~ão _de Constituição e Justiça opinou pela 
const1~U~1onal1dade, pela juridicidade e pela legalidade da propos1çao. 
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Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

O projeto é de natureza autorizativa 
carga tributária do ICMS nas operações 
diesel e nas prestações de serviços 
passageiros. 

e visa a reduzir a 
internas com óleo 
de transporte de 

O art. 1Q do projeto acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei 
nQ 6.763, de 26/12/75, que trata das alíquotas do ICMS, e 
remete para o regulamento a tarefa de disciplinar a forma , 
o prazo e as condições do beneficio fiscal, podendo este 
resultar em alíquota direta de até 12%, o que significará 
redução de 6 pontos percentuais, uma vez que os setores de 
combustíveis e transporte de passageiros são taxados em 18%, 
atualmente. 
Observe-se que ~ inciso VI do art ~55 da Constituição 

Federal permite aos Estados e ao Di~~~ito Federal praticar 
alíquotas internas do ICMS em percentual equivalente ao das 
alíquotas interestaduais, independentemente de prévia 
deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária-
CONFAZ. 

Em Minas Gerais, a alíquota aplicável ás ~~erações 
interestaduais é de 12% para as regiões Sul e Suc~ste, nos 
termosdo art. 12, II, "a", daLei nQ6.763, de 1975, daí 
porque é cabível a redução da alíquota do ICMS nas operações 
internas para até 12%, sem necessidade de celebração de 
convênio no CONFAZ, nos termos do art. 155, XII, "g", da 
Constituição Federal, e do art. 34, § 8Q, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias do mesmo Diploma 
Legal, bem como da Lei Complementar nQ 24, de 7/1/75. 
O art. 2Q faculta ao Poder Executivo não corrigir a Unidade 

Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMG - a partir 
da implantação do Plano Real, ou seja, de agosto de 1994, 
por período a ser estabelecido em ato normativo, o que se 
justifica em razão da inflação baixa, que permite não mais 
ajustar-se mês a mês a UPFMG pelo índice do IGP-DI, conforme 
previsto no item 5 do§ 1Q do art. 224 da Lei nQ 6.763, de 
1975. 

No entanto, 
apresentamos 

para adequar o projeto 
a Emenda nQ 1 . 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é 

Projeto de Lei nQ 323/95 no 1Q turno, 
seguir transcrita. 

EMENDA No 1 
2Q a seguinte redãção: 

ao objetivo propcsto, 

pela aprovação do 
com a Emenda nQ 1, a 

Dê-se ao art. 
"Art. 2Q -O 

no i tem 5 do 
dezembro de 
decreto.". 

Poder Executivo deixará de aplicar o disposto 
§ 1Q do art. 224 da Lei nQ 6.763, de 26 de 
1975, por período a ser estabelecido em 

Salas das Comissões, 4 de julho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Jorge Hannas, relator 

Arnaldo Penna - Marcos Helênio- Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

-NQ 94/95 
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De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto em pauta 
declara como de proteção ambiental áreas de interesse 
ecológico situadas na bacia hidrográfica do rio Pandeiros. 

No 1Q turno, foi a proposição aprovada sem emendas, vindo 
agora a esta Comissão para nova apreciação, em obediência 
aos termos regimentais. 

Fundamentação 
Conforme foi exposto anteriormente, o projeto em tela não 

encontra nenhum impedimento de ordem financeira e 
orçamentária porquanto não provoca nenhum impacto no 
orçamento estadual, nem gera despesas para os cofreõ 
públicos. 
Trata-se de proteção ambiental, envolvendo a bacia do rio 

Pandeiros com sua extensa planície, as matas ciliares e 
outras formações naturais e áreas de relevante interesse 
ecológico. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela a~rovação do Projeto de 

Lei nQ 94/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Clêuber Carneiro, relator 

Marcos Helênio- Ronaldo Vasconcellos. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 110/95 
Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o pr0jeto de 

lei em análise autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Santa Cruz do Escalvado. 

Aprovada no 1Q turno, na forma proposta, foi a proposição 
distribuída a esta Comissão para que fosse elaborado o 
parecer para o 2Q turno. 

O projeto 
Estado não 
desejável. 

Ademais, a 
despesa para 

Fundamentação 
de lei em exame se justifica na medida em que o 
vem dando ao imóvel a destinação que seria 

aprovação desta matéria não acarretará nenhuma 
os cofres estaduais. 

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

Lei nQ 110/95 na forma proposta no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Clêuber Carneiro, relator 

Marcos Helênio- Ronaldo Vasconcellos. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 251/95 
Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 

De autoria 
autoriza o 
Jacinto. 

Relatório 
do Governador do Estado, o projeto em análise 

Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 

No 1Q turno, foi a proposição aprovada na forma proposta. 
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Nos termos regimentais, retorna o projeto a esta Comissão 
para receber parecer para o 2Q turno. 

Fundamentação 
O projeto em tela, conforme já tivemos oportunidad~ _de 

manifestar, não ocasiona nenhum impacto orçamentar1o, 
repercutindo tão-somente sob o aspecto econômico, fator que 
será amplamente recompensado pelos benefícios que advirão 
dessa transação imobiliária para a comunidade local. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projé:~ de 

Lei nQ 251/95 na forma proposta no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente- Ronaldo Vasconcellos, relator-

Marcos Helênio- Clêuber Carneiro- Anderson Adauto. 
PARECER SOBRE A REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANEMA CONTRA A EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE TAPARUBA 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Taparuba foi 

recebido mediante requerimento do Deputado José Henrique, em 
31/5/95. 

Após receber parecer favorável desta Comissão, 
ao Plenário para votação do requerimento que 
Tribunal Regional Eleitoral a realização 
plebiscitária no distrito. 

foi remetido 
solicita ao 
de consulta 

Antes que se processasse a votação, foi apresentada a 
representação em análise. 

Funaamentação 
A representação em pauta foi apresentada tempestivamente e 

vem assinada pela autoridade competente, qual seja o 
Prefeito do município a que pertence o distrito emancipando, 
consoante o § 2Q do art. 5Q da Lei Complementar nQ 37, de 
18/1/95. 

Em primeiro lugar, alega o Prefeito do Município de Ipanema 
a inexistência de mais de 400 moradias no núcleo urbano do 
distrito emancipando, o qual, segundo o Serviço de Cadastro 
e Lançamento da Prefeitura, conta apenas com 237 moradias, 
não perfazendo, portanto, o número exigido pelo inciso II do 
art. 3Q da referida lei complementar. 

Ao que tudo indica, os dados do Serviço de Cadastro e 
Lançamento da Prefeitura encontram-se desatualizados. Por 
solicitação nossa, técnicos desta Casa dirigiram-se a 
Taparuba para aferição numérica das moradias existentes 
nessa localidade. O relatório apresentado atesta a 
existência de 414 moradias no referido distrito, 
cuidadosamente relacionadas conforme a rua em que se 
encontram. 

Não podemos, portanto, acolher a primeira alegação. 
A segunda questão susc~tada diz respeito á idoneidade das 

assinaturas dos eleitores que figuram no processo. Como se 
sabe, por exigência da citada lei complementar, uma entidade 
legalmente constituída deve se responsabilizar pela 
idoneidade das assinaturas, ficando dispensado, por isso, o 
reconhecimento de firmas. No processo em questão, o 
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Presidente da Associação Comunitária de Taparuba declarou, 
sob as penas da lei, serem verdadeiras as assinaturas e as 
informações contidas na representação. 
Julgamos que não nos compete nenhuma providência para se 

comprovar a idoneidade das assinaturas, como, por exemplo, 
um exame grafotécnico. 
Além disso, segundo o f 2Q do art. 5Q da Lei Complementar 

nQ 37, de 1995, o ônus da prova quanto aos fatos alegados 
cabe ao autor da representação, que menciona haver inaicios 
de graves irregularidades sem, contudo, comprová-las. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela improcedência da 

representação e pelo reenvio ao Plenário do requerimento de 
solicitação de consulta plebiscitária. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 1995. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Ivair Nogueira, relator 

Dilzon Melo- José Maria Barros- João Batista de Oliveira-
José Henrique. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE VAI-

VOLTA, NO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM - REQUERIMENTO NQ 152/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Vai-Volta, no 

Município de Tarumirim, recebido mediante requerimento do 
Deputado José Henrique, vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do art. 103, III, "b", do Regimento 
Interno e do inciso V do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, 
de 18/1/95, renumerado pela Lei Complementar nQ 39, de 
23/6/95. 

Fundamentação 
O processo ora analisado. apresentado tempestivamente, 

atende aos requisitos legais, exceto no que se refere à 
existência, no distrito, de núcleo urbano constituído por 
mais de 400 moradias. 

A certidão (a fls. 142) informa que o Distrito de Vai-Volta 
e o povoado de Bananal de Baixo possuem, conjuntamente, 412 
moradias e que o distrito, em sua zona urbana, possui 326 
imóveis construídos. não atendendo, pois, ao disposto no 
inciso II do art. 3Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995. 
Conforme determinação expressa, contida no§ 5Q do art. 7Q 

da mencionada lei complementar, na hipótese do não-
atendimento dos requisitos nela previstos, esta Comissão 
deverá concluir pelo arquivamento do processo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pelo arquivamento do 

processo de emancipação do Distrito de Vai-Volta, no 
Município de Tarumirim. 
Sala das Comissões, 5 de julho 
Dimas Rodrigues, Presidente -

José Henrique - Dílzon Melo-
Batista de Oliveira. 

de 1995. 
Ivair Nogueira, relator 
José Maria Barros João 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE SANTO 
ANTÔNIO DOS CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS 

REQUERIMENTO NQ 172/95 
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O processo de emancipação do Distrito de Santo Antôni? dOS 
Campos, no Município de Divinópolis, recebido med~an!e 
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, vem a esta Com1ssao 
para receber parecer nos termos do art. 103, III. "b" d? 
Regimento Interno, e do inciso v do art. 7Q da Lel 
Complementar nQ 37, de 18/1/95, renumerado pelo art. 4Q da 
Lei Complementar nc 39, de 23/6/95. 

Fundamentação 
O processo foi apresentado tempestivamente, atendendo: 

portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lel 
Complementar nc 37, de 1995. . 

No que toca ao atendimento ~os requisitos e~·gidos pela Lel 
Complementar nc 37, de 1995, alterada pela ~ei Complementar 
nc 39, de 1995, ao examinarmos o processo, verificamos que o 
Secretário Municipal do Cadastro Técnico informa, a fls. 24, 
que o Distrito de Santo Antônio dos Campos está situado nas 
zonas urbana e de expansão urbana do município, conforme 
dispõe a Lei Municipal nQ 2.411, de 23/11/88. 

Diante de tal afirmativa, solicitamos àquela municipalidade 
que nos enviasse cópia da lei municipal que delimitou o 
perímetro urbano de Divinópolis e da lei municipal que criou 
o Distrito de Santo Antônio dos Campos, bem como cópia dos 
mapas da área em questão. 

Além dessas providências, pesquisamos na legislação federal 
e na estadual os instrumentos legais que disciplinam a 
matéria. Após esse estudo, concluímos que o município t~m 
competência para definir suas zonas urbana e de expansao 
urbana, circunscrevendo-as aos limites impostos pela 
legislações federal e estadual que dispõem sobre as normas 
gerais. 

Após o estudo das leis municipais e dos mapas da área. 
concluímos, também, que, para se definir a área urbana do 
município, deve-se utilizar o conceito do art. 3Q do 
Decreto-Lei nc 271, de 1967, transcrito a seguir: 

"Art. 3Q Considera-se zona urbana, para fins deste 
Decreto-Lei, a de edificação contínua das povoações, as 
partes adjacentes e as áreas que a critério dos Municípios 
possivelmente venham a ser ocupadas por edificações 
contínuas dentro dos seguintes 10 (dez) anos.". 
Tal conceito, segundo ensina o jurista Paulo Lomar, está em 

vigor e não foi revogado pela Lei nQ 6.766, de 1979, uma vez 
que dispõe sobre norma genérica de Direito Urbanístico e não 
sobre loteamento urbano, especificamente. o IBAM, em seu 
trabalho "Delimitação do Perímetro Urbano", admite esse 
conceito, argumentando que ele não se incompatibiliza com a 
Lei nc 6.766, de 1979, de 1979, nem foi por ela 
expressamente revogado. 
Assim sendo, o Município de Divinópolis, além de adequar a 

sua zona urbana ao conceito enunciado no Decreto-Lei nQ 271, 
de 1967, atendeu, ainda, ao disposto no art. 32, §§ 1Q e 2Q, 
do Código Tributário Nacional, embora sua finalidade, ao 
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redefinir seu perímetro urbano, fosse tão somente atender a 
Questões urbanísticas. 

A Lei Municipal nQ 2.411, de 1988, considerou como zonas 
urbana e de expansão urbana os loteamentos aprovados e todos 
aqueles implantados, fossem eles legais ou clandestinos, bem 
como as áreas ao longo da via de acesso a Santo Antônio dos 
Campos, assim como a sede do distrito. 

Ora, a Lei Complementar nQ 37, de 1995, em seu art. 5Q, 
III, veda a emancipação de distritos se tal fato acarretar, 
para o município remanescente, a perda da continuidade e da 
unidade histórico-cultural do ambiente urbano. 

O f 10 do citado artigo considera como "não preservada a 
continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente 
urbano quando os novos limites intermunicipais importarem no 
desmembramento de área territorial situada dentro da zona 
urbana do município remanescente". 

Como Santo Antônio dos Campos e Oi\ inópolis estão inseridos 
no mesmo zoneament: urbano e no respectivo perímetro, 
aplica-se, no cas~. a vedação da mencionada lei 
complementar, mesmo porque a Lei Municipal nQ 881, de 
30/10/69, que criou o Distrito de Santo Antônio dos Campos, 
foi revogada pelo art. 5Q da Lei Municipal nQ 2.411, de 
1988. 
Por outro lado, verificamos, ainda, que o número je 

assinaturas que constam na representação que deu início ao 
processo é inferior a 7% dos eleitores inscritos, não 
atendendo, pois, à ex1gencia do art. 7Q, II, da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pelo arquivamento do 

processo de emancipação do Distrito de Santo Antônio dos 
Campos, no Município de Divinópolis. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 1995. 
José Henrique, Presidente João 3atista de Oliveira, 

relator - José Maria Barros - Dimas ~odrigues- Dílzon Melo 
- Ivair Nogueira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
ALVORADA E PONTE ALTA DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE CARANGOLA -

REQUERIMENTO NQ 173/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Alvorada e Ponte 

Alta de Minas, no Município de Carangc:a, recebido mediante 
requerimento do Deputado Paulo Pettersen vem a esta 
Comissão para receber parecer nos termos do'art. 103, III, 
"b", do Regimento Interno, e do inciso V do art. 7Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 18/1/95, renumerado pela Lei 
Complementar nQ 39, de 23/6/95. 

Fundamentação 
O processo em anál' =~ foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ~: prazo legal. 
Ao analis~rmos a matéria, percebemos que a declaração 

referente a existência de núcleo urbano constituído por mais 
de 400 moradias reportava-se aos dois distritos. 
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Assim sendo, requeremos que fosse oficiado ao Prefeito 
Municipal de Carangola, solicitando que a Prefeitura nos 
informasse qual o número exato de moradias no núcleo urbano 
do Distrito de Alvorada, uma vez que essa localidade foi 
indicada como sede do futuro município. 
Após recebimento do Ofício nQ 59/95, datado de 26/6/95, 

encaminhando declaração do Prefeito de Carangola, 
verificamos que o núcleo urbano do Distrito de Alvorada é 
constituído de 223 moradias, não atendendo, pois, ao 
disposto no inciso II do art. 3Q da Lei Complementar ng 37, 
de 1995. 
Conforme determinação expressa, cG~tida no§ 5Q do art. 7Q 

da mencionada lei complementar, na hipótese de não-
atendimento dos requisitos previstos na mesma lei, a 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização deverá 
concluir pelo arquivamento do processo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pelo arquivamento do 

processo de emancipação dos Distritos de Alvorada e Ponte 
Alta de Minas, no Município de Carangola. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo, relator - João 

Batista de Oliveira- Dimas Rodrigues - Ivair Nogueira-
José Maria Barros. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 109/95 

O Projeto de Lei nQ 109/95, de autoria do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, que declara de utilidade pública o Centro de 
Estudos Ecológicos e Educação Ambiental - CECO -, com sede 
no Município de Carangola, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

Vem, agora, o projeto a esta 
segundo a técnica legislativa, 
adequada, nos termos do art. 

Comissão, a fim de que, 
seja dada à matéria a forma 
270, § 1Q, do Regimento 

Interno. 
Assim sendo, 

redação final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 109/95 
Declara de utilidade pública o Centro de Estudos Ecológicos 

e Educação Ambiental - CECO -, com sede no Município de 
Carangola. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decret2: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Centro ~e 

Estudos Ecológicos e Educação Ambiental - CECO -, com seae 
no Município de Carangola. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Sebastião Helvécio, relator -

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 139/95 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 139/95, de autoria do Deputado João 
Batista de Oliveira, que declara de utilidade pública a 
Brigada Ecológica, com sede no Município de Belo Horizonte, 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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

redação final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 139/95 
Declara de utilidade pública? Brigada Ecológica, com sede 

no Município de Belo Horiz~ ~e. 
A Asse~bléia Legislativa c. Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. ~: -Fica declarada de utilidade pública a Brigada 

Ecológica, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente -Sebastião Helvécio, relator -

José Maria Barros. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 56a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
-LEGISLATIVA, EM 5 DE JULHO DE 1995 

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

Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 345 a 
348/95 - Projeto de Resolução nQ 349/95 - Requerimentos nQs 
559 a 578/95- Requerimentos dos Deputados Gil Pereira (3), 
Alencar da Silveira Júnior e outros, Carlos Pimenta e Romeu 
Queiroz - Comunicações: Comunicações dos Deputados Francisco 
Ramalho (2), Paulo Schettino, Marcelo Gonçalves (2), 
Wanderley Ávila e Marco Régis Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Almir Cardoso, João Batista de 
Oliveira, Maria José Haueisen, Paulo Schettino, Dimas 
Rodrigues, Carlos Pimenta, Raul Lima Neto e Simão Pedro 
Toledo - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de 
inscrições -Designação de comissões: Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 
7/95 - Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 
120 Dias, Investigar a Existência de Escravidão por Dividas 
de Trabalho no Desmatamento e Produção de Carvão Vegetal na 
Região Norte de Minas - Leitura de comunicações apresentadas 
- Palavras do Sr. Presidente Discussão e votação de 
pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
nQs 219, 78 e 54/95; aprovação - Relatório Final da Comissão 
Especial para Proceder a Estudos Que Permitam a Avaliação da 
Real Extensão do Problema da Violência Perpetrada contra a 
Mulher em todo o Estado de Minas Gerais; discursos dos 
Deputados Bonifácio Mourão e Almir Cardoso; encerramento da 
discussão; aprovação Questão de ordem Suspensão e 
reabertura da reunião Registro de presença 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Carlos Pimenta; 
encaminhamento à Comissão de Administração Pública 
Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior; 
deferimento Requerimento do Deputado Romeu Queiroz; 
questão de ordem; discursos dos Deputados Gilmar Machado e 
Durval Ângelo; questões de ordem; palavras do Sr. Presidente 
-Requerimentos do Deputado Gil Pereira (3); aprovação- 2ª 
Fase: Discussão e votação de proposições: Requerimento do 
Deputado Péricles Ferreira; aprovação; questão de ordem; 
chamada para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental para continuação dos trabalhos - Discussão, em 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 240/95; requerimento do Deputado 
Jorge Hannas; deferimento - Votação, em 1Q turno, do Projeto 
de Resolução nQ 342/95; discurso do Deputado Gilmar Machado; 
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1 - Votação, em 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 329/95; votação do projeto, 
salvo emendas; discursos dos Deputados Durval Ângelo, Gilmar 
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Machado, Raul Lima Neto e João Batista de Oliveira; 
aprovação; questão de ordem; votação das Emendas nQs 1, 2 
(esta na forma da Subemenda nQ 1) e 3; aprovação 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 234/95; 
encerramento da discussão; requerimentos dos Deputados 
Gilmar Machado e Simão Pedro Toledo; deferimento; votação do 
projeto, salvo emendas e destaques; discurso do Deputado 
Gilmar Machado; aprovação; questão de ordem; chamada par: 
verificação de "quorum"; existência de número regimenta. 
para continuação dos trabalhos; votação das emendas com 
parecer pela aprovação, salvo destaque; aprovação; votação 
das emendas com parecer pela rejeição, salvo destaques; 
rejeição; votação da Emenda nQ 2: discurso do Deputado 
Gilmar Machado; rejeição; verificação de votação; 
ratificação da rejeição; votação da Emenda nQ 4; discursos 
dos Deputados Gilmar Machado e Durval Ângelo; rejeição; 
verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da 
Emenda nQ 13; discurso do Deputado Gilmar Machado; rejeição; 
verificação de votação; inexistência de "quorum" para 
votação; anulação da votação; chamada para recomposição do 
número regimental; existência de "quorum" para discussão -
Discussão, em 2Q turno, do 0 rojeto de Lei nQ 27/95; 
aprovação; questão de ordem: verificação de votação; 
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

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

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Álvaro Antônio 
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
. ·.tônio Genaro - Antônio Roberto Arnaldo Canarinho 
~rnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão Carlos 
Murta- Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dilzon Melo-
Dimas Rodrigues - Dinis · inheiro - Djalma Diniz - Durval 
Ângelo- Elbe Brandão - ~~mo Braz- Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Hely Tarquínio - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo 
Ataíde- João Batista de Oliveira -João Leite Jorge 
Hannas - José Bonifác ~ - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Leonid ~ Bouças - Marcelo Cecé Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia-
Mauri Torres- Olinto Godinho- Paulo Piau- Paulo Schettino 
- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz 
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Sebastião Helvécio 
-Simão Pedro Toledo- Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) -A lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 
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1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secre~ária. procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que e aprovada sem 
restrições. 
- O Deputado Rêmolo 

correspondência: 

Correspondência 
Aloise, 1Q-Secretário, lê a seguinte 

OFÍCIOS 
Dos Srs. Eduardo Barbosa, Deputado Federal. e Luiz Sérgio 

Fonseca Soares, Inspetor da Alfândega da Receita Federal em 
Lagoa Santa, agradecendo o convite para a reunião especial 
em homenagem ao Sr. Celso Mello de Azevedo. 

Do Sr. José Bonifácio, Deputado Estadual, encaminhando 
abaixo-assinado de moradores do Distrito de Correia de 
Almeida, no Município de Barbacena, e solicitando se anexe 
esse documento ao processo de emancipação do citado distrito 
e se determine seja feita com urgência a conferência das 
assinaturas, uma vez que retiram o apoio que deram à 
referida emancipação. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Da Sra. Maria Aparecida Hermógenes de Freitas. Prefeita 
Municipal de Ibiraci, agradecendo convite para participar de 
seminário sobre turismo realizado por esta Casa e 
parabenizando-a pela iniciativa. Do Sr. Célio Cota Pacheco, Presidente da Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais, agradecendo convite para a reunião 
especial em homenagem à memória do Engo. Louis Ensch. 

Do Sr. Luiz Sérgio Fonseca Soares, Inspetor da Alfândega da 
Receita Federal, agradecendo o envio de exemplar da 
publicação "Deputados Mineiros- 1995/1999". 

Da Sra. Paula Adriana Massara Cócolo, Técnica do Instituto 
de Geociências Aplicadas (2), enviando o mapa do Município 
de João Pinheiro com as distâncias em linha reta entre a 
sede desse munlClPlO e todos os seus distritos, os 
respectivos percentuais de área e as medidas das distâncias 
em linha reta dos distritos- sede de Januária, Caratinga, 
Inhapim, Brasília de Minas, Montes Claros e Manhuaçu aos 
distritos pedidos. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Chico Fe~ramenta. Deputado Federal, Amilcar 

Martins, Secretário da Casa Civil, e Josenrique Santos 
Portugal, Secretário Particular do Governador, agradecendo 
convite para a reunião especial em homenagem à memória do 
EngQ Louis Ensch. Civil (2), 

reunião de 
Pequenas e 

Indústria e 
exemplar da 

Do Sr. Amilcar Martins, Secretário da Casa 
agradecendo o convite para participar da 
instalação da Subcomissão Especial das Micro, 
Médias Empresas da Comissão de Economia, 
Comércio da Câmara Federal e a remessa de 
publicação "Deputados Mineiros- 1995-1999". 

Do Sr .. I~rael Pinheiro Filho, Secretário de Transportes e 
Obras Publ1ca~. agradecendo convite para a reunião especial 
em homenagem a PMMG pelo seu 220Q aniversário. 

CARTÕES 
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Do Sr. Armando Costa, Deputado Federal, agradecendo convite 
para a reunião especial em homenagem ao Sr. Celso Mello de 
Azevedo. 

Dos Srs. Aluísio Pimenta, Reitor da UEMG, e Delfim Ribeiro, 
Delegado do Ministério de Minas e Energia em Minas Gerais, 
agradecendo convite para a reunião especial em homenagem à 
memória do Engg Louis Ensch. 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

Apresentação de Propos•cões 
-Nesta oportunidade, são encaminhad~- à Mesa as seguintes 

proposições: 
-O Projeto de Resolução nQ 349/95 foi publicado na edição 

de 6/7/95. 
PROJETO DE LEI No 345/95 

Autoriza a Universidade do EstadÕ de Minas Gerais - UEMG -
a receber a Escola Superior de Agronomia e Ciências de 
Machado como unidade associada. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica autorizada a Universidade do Estado de Minas 

Gerais - UEMG - a receber a Escola Superior de Agronomia e 
Ciências de Machado, da Fundação Educacional de Machado, 
como unidade associada, com a finalidade de dar-lhe 
assistência pedagógica, administrativa e científica. 

Art. 2Q -A escola permanecerá como associada até que se 
processe sua absorção pel2 UEMG. 
Art. 3Q Esta 1~; entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de junho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
Justificação: É de grande importância para a Escola 

Superior de Agronomia e Ciências de Machado, localizada no 
Município de Machado, tornar-se unidade associada à UEMG, 
para receber assistência pedagógica, administrativa e 
científica, o que contribuirá para a melhoria e o 
aperfeiçoamento de seu corpo docente e discente. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI No 346/95 
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes 

de Boa Esperança - ADEBE -, com sede no Município de Boa 
Esperança. 

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

dos Deficientes de Boa Esperança - ADEBE -, com sede no 
Município de Boa Esperança. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Dílzon Melo 
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Justificaç~o: A ADEBE, com sede e foro no Municí~io de_Boa 
Esperanç2. e entidade de caráter filantrópico! ass1sten~1al, 
respon~ável pe!a educação e pela reabilitaçao da cr1ança 
excepc1ona1. Nao tem fins lucrativos e os membros de s~a 
diretoria e seus conselheiros não rec~bem remuneração e nao 
usufruem de vantagens ou qualquer benefício. 
To~o ~esu!tado das atividades da entidade é empregado na 

soc1al1zaçao dos deficientes do município. 
Em razão do exposto, espero contar com 0 apoio dos nobres 

pares n~sta Casa à aprovação deste projeto de lei .. 
- Publ1cado, vai o projeto às Comissões de Just1ça, p~ra 

exame preliminar, e de Saúde e Ação social para deliberaçao, 
nos_termos do art. 195, c/c ::;; art. 104, inciso I, do Reg1mento Interno. 

PROJETO DE LEI No 347/95 . 
Declara de utilidade pública a Ação social da Comun1dade 

Paroquial de Nossa Senhora Rainha da Paz, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decre~a: 
Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Ação Soc1al 

da Comunidade Paroquial de Nossa Senhora Rainha da Paz, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de junho de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A Ação Social da comunidade Paroquial de 

Nossa Senhora Rainha da Paz, que desejamos declarar _de 
utilid~de pública, é uma instituição cristã, se~ ~1ns 
lucrat1vos, que tem por finalidade evangelizar, ass1st1r e 
promover, material e espiritualmente, os necessitados. 
Funciona há mais de dois anos e a documentação apresentada 
atende plenamente às exigências estabelecidas em lei. 
-Publicado, vai o projeto às comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Educação, para deliberação: nos 
termos do art. 195., c/c o art. 104, inciso I, do Reg1mento Interno. 

PROJETO DE LEI 
Declara de utilidade pública 

Feminina do Bairro Milionários, 
Belo Horizonte. 

No 348/95 
ã Associação Progressiva 
com sede no Município de 

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

Progressiva Feminina do Bairro Milionários, 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, 
Geraldo Rezende 
Justificação: A Associação Progressiva Feminina do Bairro 

Milionários é uma entidade civil sem fins lucrativos. De 
caráter assistencial, a entidade funciona há seis anos, e 
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por pessoas idôneas, que não 
cargos que ocupam. O objetivo da 
mulher condições para obter maior 

sua direto~ia é composta 
recebem re~uneração pelos 
entidade é proporcionar à 
bem-estar na família. 

Por acreditar nos benefícios que a entidade traz ao 
Município de Belo Hor~zonte, apresentamos este projeto e 
solicitamos o apoio de nossos ilustres pares à sua 
aprovação. . . _ . -Publicado, vai o projeto as Com1ssoes de Just1ça, para 
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social para deliberação, 
nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do 
Regimento Interno. 
-O Projeto de Resolução nQ 349/95 foi publicado na edição 

do dia 6/7/95. REQUERIMENTOS 
NQ 559/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Amor e Justiça, no Município de Patos de Minas, 
pelo transcurso de seu 60Q aniversári~ de fundação. 

NQ 560/95, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Seareiros da 0 az, no Município de Muriaé, pela 
transcurso de seu nonc aniversário de fundação. 

NQ 561/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Luzes da Prata, no Município de Lagoa da Prata, 
Pelo transcurso de seu 12Q aniversário de fundação. 

NQ 562/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Tiradentes, no Município de Uberlândia, pelo 
transcurso de seu 15Q aniversário de fundação. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 563/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Caetanópolis pelo transcurso de seu 41o 
aniversário de emancipação. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais . ) 

NQ 564/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Geminiano J. Virgens Júnior, no Município de 
Uberlândia, pelo transcurso de seu oitavo aniversário de 
fundação. 

NQ 565/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Lealdade e Fraternidade, no Município de Governador 
Valadares, pelo transcurso de seu 22Q aniversário de 
fundação. 

NQ 566/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Templários de Cochá, no Município de Montalvânia, 
pelo transcurso de seu 14Q aniversário de fundação. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 567/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de 

i•' 
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Transportes e Obras Públicas com vistas à construção d~ 
galerias pluviais no Município de Serra dos Aimorés. (- A 
Comissão de Administração Pública.) 

NQ 568/95, do Deputado Alberto Pinto Coelho, soi:citando se 
consigne nos anais da Casa voto de .congratulações .c?m o 
Minas Tênis Clube pelo transcurso de seu 60Q aniversar1o de 
fundação. (- À Comissão de Educação. ) . 

NQ 569/95, do Deputado Gilmar Machado, solicitando seJa 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao 
encaminhamento, a esta Casa, de cópia do acordo f~rm~do 
entre a Companhia Siderúrgica Belga-Mineira e a Siderurg1ca 
Mendes Júnior. 

NQ 570/95, da Comissão de Educação, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas ao 
encaminhamento, a esta Casa, dos documentos que menciona, 
relativos ao Consórcio Queiroz Galvão Tratex. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

NQ 571/95, do Deputado Jorge Hannas, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas 2 
garantir aos servidores lotados no órgão central e n25 
Superintendências Regionais de Ensino da Secretaria da 
Educação os mesmos direitos daqueles que compõem o Quadro de 
Pessoal da Educação. 

NQ 572/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando ~e 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a LoJa 
Maçônica Liberdade, nesta Capital, pelo transcurso de seu 
12Q aniversário de fundação. 

NQ 573/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando ~e 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a LoJa 
Maçônica Flor de Acácia, no Município de Ataléia. pelo 
transcurso de seu 26Q aniversário de fundação. 

NQ 574/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando ~e 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a LOJa 
Maçônica Benso de Cavour, no Município de Poços de Caldas, 
pelo transcurso de seu 67Q aniversário de fundação. 

NQ 575/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Paladinos da Pátria, nesta Capital, pelo transcurso 
de seu oitavo aniversário de fundação. (- Distribuídos à 
Comissão de Educação.) 

NQ 576/95, do Deputado Ermano Batista, solicitando ao 
Presidente desta Assembléia providências com vistas à 
reabilitação do ex-Deputado Matosinhos de Castro Pinto, 
cassad9 em abril de 1969, por efeito do Ato Institucional nQ 
5. (-A Comissão de Justiça.) 

NQ 577/95, do Deputado Toninha Zeitune, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o 
Poder Executivo cumpra as disposições contidas nos arts. 4Q 
e 5Q da Lei nQ 11.728, de 30/12/94. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 578/95, do Deputado Elmo Braz, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário da 
Fazenda e ao Presidente do BEMGE com vistas à reformulação 
dos critérios para renegociação da dívida dos pequenos e 
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médios empresários do Município de São João Nepomuceno. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Deputado Gil Pereira (3), solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro de Minas e Energia, com vistas a que 
visite a região do Município de Grão-Mogol · ao Ministro do 
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazónia Legal, com 
vistas a que visite o Município de Jequitaí, e aos Ministros 
dos Transportes e da Agricultura, do Abastecimento e da 
Reforma Agrária, com vistas à implantação do ramal 
ferroviário Pirapora-Unaí. 

Do Deputado Alencar da Silveir2 Júnior e outros, 
solicitando a realização, em 6/9/95, :~reunião especial em 
homenagem ao 50Q aniversário de funaação do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando se constitua 
comissão especial para acompanhar o processo de privatização 
do CREDIREAL. 

Do Deputado Romeu c··giroz, solicitando se atribua regime de 
urgência à tramitaçã~ do Projeto ºe Resolução nQ 349/95. 

COMUNICAÇOES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Francisco Ramalho (2), Paulo Scnettino, Marcelo Gonçalves 
(2), Wanderley Ávila e Marco Régis. 

Oradores Inscr;tos 
O Sr. Pres;dente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso. 
O Deputado Alm;r Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Cidadãos da galeria, imprensa, estamos aqui, hoje, para 
abordar um tema do qual a imprensa, nos últimos dias, já vem 
tratando: o Programa de Demissão Incentivada do Banco do 
Bras i 1. 

A direção do Banco do Brasil apresentou aos representantes 
do funcionalismo, no dia 27 último, o plano de demissões 
incentivadas, cor a meta de desligamento de 16.500 
servidores. Seu custo financeiro pode chegar a V, o que 
representaria um corte de 15% do pessoal concursado, 
provocando uma ruptura cultural sem precedentes na história 
da instituição. 

O significado maior, no entanto, diz respeito ao perfil que 
a direção do Banco quer para a empresa. Afirma-se, cada vez 
mais, uma concepção administrativa calcada nos princípios da 
gestão privada. A empresa encolhe, abandona praças 
consideradas não lucrativas, achata os salários, reduz as 
chances de ascensão na carreira, elitiza a clientela e 
provoca demissões. Adapta-se o Banco aos padrões do mercado, 
sob a ditadura do lucro- "a primeira função social", como 
diz a empresa - e, inversamente, fecha-se o leque da atuação 
social voltada para a "alavancagem" da economia. 
Contraditoriamente, a modernização convive com o arcaísmo 
das negociações do Governo, que tem usado o Banco para 
garantir votos no Congresso Nacional. 

O Programa de Desligamento Voluntário está sintonizado com 
o paradigma comercial que relatamos, e talvez por isso 
mesmo, é uma obra-prima de oportunismo maquiavélico. De uma 
vez por todas: o que sustenta o Programa, antes de qualquer 
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virtude de seus benefícios ou prem1os, são a insegurança e a 
pauperização atual do funcionalismo. Isso, Srs. Deputados, 
não é fruto do acaso. A direção do Banco do Brasil produziu 
intencionalmente, e com a ausência deliberada de uma 
política de recursos humanos, o caos entre os funcioná~ios: 
os baixos salários, o endividamento generalizado e as 11stas 
de excedentes são as matrizes originais e causais da escolha 
pela demissão. Sob a máscara da voluntariedade, esconde-se 
um efetivo programa de desligamento induzido. 

Informamos aos Srs. Deputados que listas de excedentes 
estão sendo elaboradas em cada agência, adequando o quadro 
da agência, ou seja, rebaixando o quadro da agência, e ~s 
funcionários que deverão sair ~u ser transferidos estao 
sendo gradativamente nominados. 
O aspecto imediato mais pern~cioso do Programa são as 

listas de excedentes, feitas em quase todas as dependências 
para ajustar dotações. Anotem: há um sem-número de 
funcionários listados de acordo com a relação idade "versus" 
comissão exercida. 
O Banco estabeleceu o perfil do funcionário que ele quer 

que saia da empresa. São os que ocupam postos efetivos até 
12 anos; acima de 12 anos de serviço são os que ocupam 
cargos executivos; ou aqueles que exercem comissão de 
execução há mais de 14 anos; e a gerência média, os 
comissionamentos da gerência média com mais de 17 anos de 
serviço. (- Lê:) 
Então, pressionados pelas transferências compulsórias. os 

funcionários, em função de suas vidas já estabelecidas em 
suas cidades, não terão outra saída senão a demissão nos 
termos que o Banco propôs. 

Mas a questão não se encerra por aí. A demissão maciça é 
contraditória com as deficiências tecnológicas do Banco e 
debilitará o atendimento oferecido à comunidade. 

Os critérios de definição do público-alvo para as demissões 
(os "voluntariáveis"), cruzando tempo de serviço com 
comissão exercida, supõem a existência de padrões 
profissionais de ascensão na carreira e, portanto, 
oportunidades iguais, o que, definitivamente, não 
corresponde à realidade que conhecemos. 

Não podemos esquecer que a empresa de economia mista Banco 
do Brasil -que tantos serviços tem prestado 20 nosso País e 
que precisa recuperar suas funções de fomento e de 
desenvolvimento - teve na sua Presidência pessoas como 
Lafaiete Coutinho e Celso Cavalcante, os quais fizeram um 
tremendo estrago na empresa, usando seus cargos e suas 
influências para prestarem grandes desserviços à Nação 
brasileira, uma vez que todas as negociatas envolvendo 
usineiros e outros casos desse tipo ocorreram durante as 
gestões desses dois senhores, entre outros. 

Como derivação, já que o plano não aponta como será o 
futuro, inaugura-se na empresa uma política de subcarreiras, 
em que a cada mês avolumam-se funcionários cuja idade já não 
se adequa ao que a direção do Banco julga ideal para o 
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exercício da comissão. A cultura da estabilidade é 
substituída pela cultura da insegurança." . 

Os Deputados, durante esse recesso, ao regressare~ a~ suas 
bases, poderão constatar o clima existente nas agenc1as do 
Banco do Brasil. É um clima de terrorismo, de insegurança e 
de apreensão diante de todo esse quadro que estamos 
relatando. 
Por mais que a opção pela saída seja uma atitude 

individual, seria irresponsabilidade mantermos um olhar 
Passivo sobre mais esse desatino da direção do Banco do 
Brasil. o Programa de Demissão Voluntária apresentado 
aprofunda o abismo entre o Banco e a sociedade, por basear-
se em uma visão mercantilista dessa relação. 
Srs. Deputados, afirmamos que o Brasil não precisa de um 

novo BRADESCO, pois o Brasil já tem Bancos privados em 
excesso disputando o mercado. Não estamos condenando, mas, 
sim, contestando a política oficial do Governo Federal para 
os Bancos públicos. Transformar o Banco do Brasil, quando 
sabemos que na sua esteira virá uma série de outras empresas 
oficiais, de Bancos oficiais a terem o mesmo tratamento, é 
abrir mão de um instrumento que seria fundamental para 
alavancar o desenvolvimento do nosso País. 

O jornal "Folha de S. Paulo" de dominç~. dia 2/7/95, diz em 
uma de suas manchetes que "a hora~ ·uim para a adesão ás 
demiss6es voluntárias. o mercado de t~abalho tende a piorar 
e o momento não é propício ás microempresas." 

Esse quadro -para o qual o funcionalismo do Banco do 
Brasil está sendo empurrado, pois está sendo induzido ás 
demiss6es voluntárias - é muito preocupante, quando sabemos 
que o mercado de trabalho não contribui, não colabora para 
receber aqueles funcionários, a fim de que eles possam 
desenvolver outras atividades :~Ra da empresa. 
Sr. Presidente, Srs. Deputad~~. gostaríamos de trazer, em 

primeira r.~~. á Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
inclusive ~omo uma seqüência dos trabalhos da comissão 
especial que acompanhou o processo de fechamento e de 
enxugamento da rede de agências do Banco do Brasil no Estado 
de Minas Gerais, ocasião em que conseguimos trazer a esta 
Casa inúmeros Prefeitos e Presidentes de Câmaras de 
Vereadores e contamos também com a presença de var1os 
Deputados - o levantamer~o que conseguimos fazer através do 
nosso gabinete sobre as agências que estão sendo fechadas. A 
data estipulada para tal fechamento é 7 de julho, dia em que 
essas agências fecharão suas portas e deixarão de prestar 
atendimento ao público. 
Queremos dizer que consideramos uma vitória o trabalho da 

comissão, uma vez que tínhamos inicialmente 71 agências que 
estavam sendo acompanhadas e monitoradas, todas passíveis de 
serem fechadas, e agora, através da mobilização da 
comunidade, da pressão dos parlamentares, dos Prefeitos, 
Vereadores e demais lideranças comunitárias, o Banco do 
Brasil reduziu drasticamente o número de agências a serem 
fechadas. São atualmente 14 agências: Gurinhatã Cláudio 
Ataléia, Pavão, Medina, Simonésia, Baependi, 'Paraguaçu: 
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Capitólio. E, também, a agência Bairro Niterói, em 
Divinópolis; agência Tiradentes, em Contagem; agência Av. 
Brasil, em Patos de Minas; Agência Nossa Senhora da Abadia, 
em Uberaba; Agência Marechal, em Poços de Caldas. 
Srs. Deputados, queremos, mais uma vez, afirmar a nossa 

posição, ao ver empresas como o Banco do Brasil tendo um 
tratamento diferenciado por parte do Governo Federal. 
Queremos acreditar que instrumentos como o Banco do Brasil, 
que poderiam ser utilizados para tirar este País da miséria, 
fomentar a agricultura, "alavancar" o desenvolvimento, em 
suma, elevar o nível de financiamento da atividade econômica 
do País, não deveriam ser jogados na vala comum das críticas 
à ação do Governo para desestabilizar as estatais e seu 
funcionamento. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista 

de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira- Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, tenho acompanhado, pela 
imprensa, o que vem sendo divulgado sobre o problema do 
trânsito de Belo Horizonte em função de desvios efetuados 
pela BHTRANS. É o tipo de problema que toda cidade gostaria 
de ter; se hoje estão paradas determinadas vias, como a 
Avenida Amazonas, é porque a Prefeitura es~á substituindo 
todo o asfaltamento, que já tem 20 anos. E o programa de 
obras mais ousado de Belo Horizonte, pois contempla 300m de 
asfalto na cidade. Isso vem, inclusive, afastar a idéia de 
pessoas que acham que os partidos de esquerda não são 
tocadores de obras. 
Acho que o Prefeito Patrus Ananias, na sua ação de governo, 

vem demonstrando ter capacidade administrativa; ele teve a 
sensibilidade de fazer essa obra ouvindo a população através 
do orçamento participativo. E as obras que interferem 
diretamente na vida da cidade. como as das Avenidas 
Amazonas, Teresa Cristina, o com:·exo viário da Lagoinha, 
que está parado desde a campanha de Eliseu Resende contra 
Tancredo Neves, em 1982, fazem parte do conjunto de obras 
que interfere diretamente na qualidade de vida dos cidadãos 
de Belo Horizonte. Estamos muito satisfeitos com isso, 
porque, na verdade, estavam apostando que a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte ia perder-se na burocracia da 
máquina, e estamos sentindo exatamente o contrário. Em Belo 
Horizonte, hoje, há 400 obras; o asfaltamento está sendo 
feito da noite para c dia, e a canalização do Arrudas, tendo 
continuidade. 

Há obras em todas as regiões da cidade, nas Avenidas 
Amazonas, Cristiano Machado, Cândido da Silveira, Pe. Pedro 
Pinto, em Venda Nova, e Alcindo Vieira, no Barreiro. 

Como membro da Frente BH Popular, ficamos na obrigação, 
inclusive, de dar o nosso testemunho desta tribuna, porque o 
destino e a qualidade de vida da nossa Capital nos 
interessam de perto. Queremos mostrar o que está .sendo feito 
pela administração da Frente BH Popular. Temos, também, 
outros programas, como escola plural, programas de 
abastecimento. A cidade está sendo preparada pelo Prefeito 
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Patrus Ananias para os novos tempos, para comemorar o seu 
centenário, pela administração da Frente BH Popular. 
Quando estiverem concluídas as obras do metrô, todas as 

vias de acesso a ele, por meio de ônibus, estarão preparadas 
para atender à demanda. 
Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar e falar 

publicamente da importância e da qualidade da administração 
da Frente BH Popular, que vem atendendo aos anseios da 
população, inclusive, mudando métodos. Na verdade, Belo 
Horizonte, que sempre definia o destino das obras de maneira 
fisiológica, hoje, com os métodos implantados por essa 
Frente, inverte essa tendência. A população elege o seu 
plano de obras, e a Prefeitura o executa; e, além das obras 
eleitas pela comunidade, ela vem reservando grande parte de 
seus investimentos para as obras consideradas regionais, que 
não fazem parte nem de um, nem de outro bairro, mas dizem 
respeito à qualidade de vida de toda a população. Muito 
obrigado. 

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

A Deputada Maria José Haueisen Sr. Presidente, Srs. 
Deputados: nos dois últimos dias, um grande número de 
políticos e intelectuais tem externado sua indignação 
relativamente às declarações do Presidente da República de 
que as esquerdas brasileiras seriam burras, porque discordam 
das mudanças propostas pelo Governo. 

Realmente, a declaração de FHC é lamentável, porém 
perfeitamente previsível, sobretudo se analisarmos as 
atitude~ desse homem desde sua ascensão ao Ministério da 
Economia, ainda no Governo Itamar Franco. Desde que assumiu 
o posto de condutor da economia brasileira e passou a 
almejar a Presidência da República, Fernando Henrique tem 
demonstrado extrema sagacidade, aprendendo facilmente as 
lições ensinadas pelo PFL e pelos outros partidos que o 
apóiam. Já faz 30 anos que esses partidos inteligentes 
descobriram que alcançar o poder bajulando militares, 
governantes e grandes grupos internacionais é muito mais 
fácil do que conscientizando e politizando a grande massa de 
miseráveis deste País. Essa inteligência fez com que os 
atuais amigos de Fernando Henrique patrocinassem a tortura e 
o extermínio dos que pediam democracia, lutassem contra a 
emenda de Dante de Oliveira, votassem a favor de cinco anos 
de mandato para Sarney e, sobretudo, garantissem, 
aleatoriamente, diversas concessões de canais de rádio e 
televisão. Nesse período, o povo brasileiro viveu a maior 
crise de toda a sua história, porém, homens como Sarney, 
Antônio Carlos Magalhães e tantos outros notáveis da trupe 
de Fernando Henrique mantiveram-se firmes no poder. 

Até há pouco tempo, Fernando Henrique parecia orgulhar-se 
de seu passado esquerdista, lembrando, inclusive, 
constantemente, o seu tempo de exílio no Chile. Sabemos, 
entretanto, que o exilado não sai do País com o direito de 
voltar a hora que quiser. Não sai do Pais com licença do 
Governo. Sabemos que, naquela época em que ele dizia ser 
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ex~l~do, não passava de um oportunista, oue buscava, no 
exlllo, vantagens no Chile e oportunidade para ter melhores 
emp~e~os e salvar melhor sua pele. 

Iron,co, o Sr. Fernando Henrique abusa do cargo que ocupa_e 
desrespeita o povo brasileiro. Ao entregar ao Mi~ist~o Adlb 
J~t~ne R$1,00, dizendo-lhe que, com aquele dln~e,ro, o 
Mlnlstro POderia resolver o problema da saúde no Pals, 0 Sr. 
Fernand? Henrique mostrou que sua ironia não passa de 
grosserla, de desrespeito ao povo brasileiro, que ~ofre na 
pele os problemas da área da saúde, que ~sta .s~ndo 
sucateada. Autoritário, Fernando Henrique reage ~s crltlcas 
;om o mesmo espírito democrático do Gen. Figuelredo, que 

prendia e arr~bentava" os que a ele se oounnam. Queremo~ 
lembrar que, ha poucos dias, foi com "pre~te e arrebenta 
que_o ~r. Fernando Henrique colocou militares dentro ~as 
reflnar,as de petróleo, dizendo, com orgulho, gue, ass~m, 
quebrava a espinha do sindicalismo brasileiro. Nao ~cred~to 
que, como sociólogo que é, o Sr. Fernando Henrique n~o S~lba 
que 0 regime democrático só se sustenta com um sindlcallsmo 
for~e. com partidos fortes e com o povo organizado. . 

Alem de irónico e autoritário o Sr Fernando Henr1que 
mostra_a pressão que faz quand; queb~a o monopóli? das 
estatal~ d? petróleo, das telecomunicações, desrespeltando 
seu ~r?pr1o partido, que defende, no seu estat~to: 0 
monopol1o estatal. Não queremos entrar em briga domestlca. 
Os problemas do PSDB, que o Sr. Fernando Henrique os resolva 
~om seu próprio partido. Sabemos que, cada vez mais, ~le se 
JOga nos braços do PFL, e não foi por acaso que fez a~1anças 
com ~le e agora acusa e desrespeita seus com~an~e1ros de 
part1do. Como disse há pouco, essas brigas domest1cas, que 
ele as resolva com o PSDB. 
_Ouer~m~s .dizer, entretanto, que, apesar d~ toda a 
lntel1g~nc1a que ele possui, nós queremos cont1nuar como 
esquerd1stas. Se é que ser da esquerda é burrice, orgulhamo~ 
nos dessa burrice. Para infelicidade desse Presidente, ha 
muito que os partidos de esquerda aprenderam a con~iv~r e 
combater a intransigência e o autoritarismo da d~re~ta, 
conservadora e retrógrada, a qual dor'na o País. Nos ult1mos 
anos, tem aumentado muito o número de candidatos de esquerda 
eleitos, d~ maneira democrática, pelo povo brasileiro. 
Apesar de ardua, tem sido vitoriosa nossa luta contra o 
clientelismo, contra o sucateamento do Estado e contra a 
in~eligência dos conservadores, que sempre governaram este Pa1s. 
É bem verdade que poderíamos obter vitórias em maior 

número. Bastaria nossa adesão à política de apoio irrestrito 
ao ~overno apenas para dele conseguir algumas benesses. 
Porem, este não é nosso conceito de inteligência, tampouco 
pretendemos alcançar o poder desta forma. o que o Presidente 
classifica como burrice, para nós, chama-se idealismo, 
oposição democrática, defesa do património público e ética. 
A face das esquerdas não muda conforme as marés. Sabemos que 
é preciso transigir e evoluir, mas não, em nome do afago, da 

----
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vitória barata. Na esquerda, não há barganhas imorais como 
as que têm sido perpetradas pelo atual Governo. 

Finalmente, gostaria de dizer-lhes que, apesar do 
autoritarismo, que tem sido a marca registrada do atual 
Governo, as declarações do Presidente me deixaram muito 
feliz. Feliz, porque entendo que, ao classificar as 
esquerdas de burras e o seu Governo de inteligente, FHC se 
livrou, definitivamente, de uma crise de identidade que, na 
certa, o acompanhava há muito. Finalmente, o Presidente 
assumiu que seu Governo nada tem de social-democracia; é 
apenas uma frente neoliberal, a mesma que temos combatido 
nos últimos 30 anos de nossa história. Saiba o Sr. 
Presidente que, se a esquerda é burra, essa burrice há de 
nos ajudar a não nos entregar nem a dar a nossa alma ao 
diabo. É o que tínhamos a dizer. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Paulo 
Schettino. 

O Deputado Paulo scnettino Exmo. Sr. Presidente, 
Deputadas, Deputados, imprensa e pessoas presentes nas 
galerias, venho a esta tribuna para informar a todos sobre a 
realização do 1Q Simpósio de Segurança, acontecido na cidade 
de Itabira, nos dias 28 e 29 deste mês, simpósio este 
patrocinado pela Secretaria da Segurança Pública, por 
intermédio de seu titular, Sr. Santos Moreira da Silva, e 
que congregou as Policias Civil e Militar e as comunidades 
da regional de João Monlevade e de Ipatinga. 

Lá compareceram diversos Prefeitos, Vereadores e 
organizações da sociedade civil, porque o grande objetivo 
desse simpósio é, exatamente, fazer uma policia nova, 
preparada para os novos tempos, e integrada com o cidadão. 
Esse tem sido o objetivo do Secretário. Evidentemente que, 
para haver uma mudança desse tipo, decorrerá um certo tempo, 
mas o simpósio foi realizado de maneira auspiciosa. 
Aproveito, então, a tribuna, para congratular-me com o 
Governador Eduardo Azeredo e com o Sr. Santos Moreira por 
essa realização, embora já o tenha feito, oficialmente, por 
meio de requerimento à Mesa da Assembléia. 

Era o que tinha a comunicar, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Dimas 
Rodrigues. 

O Deputado Dimas Rodrigues Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. De;. :adas, assessoria da Casa, venho a esta 
tribuna para falar _ um assunto de suma importância para 
nossa região, o Norte de Minas, a qual tenho orgulho de 
representar, assim como outros Deputados. Trata-se da 
Faculdade de Agronomia, que está sendo instalada na cidade 
de Janaúba, numa iniciativa firmada através de convênio 
entre a UNIMONTES e a Prefeitura Municipal de Janaúba. 
Quero dizer, Sr. Presidente, que temos, ali, terras 

irrigadas de excelente qualidade, onde produzimos as 
mel~ores frutas, como banana, uva, melão, tomate, pepino, as 
qua1s, inclusive, já exportamos. Enfim, tudo o que se planta 
produz. Este ano estamos realizando o I Encontro Norte-
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Mineiro de Fruticultura. Enfim, Janaúba tem todas as 
condições para oferecer um grande curso de agronomia. 

Portanto, como representante da cidade de Janaúba e das 
demais cidades norte-mineiras gostaria de fazer um apelo a 
todos os colegas parlamentare~. para que nos ajudem na 
implantação dessa faculdade. Hoje, são 200 alunos que saem, 
diariamente, de nossa cidade para cursar a faculdade na 
vizinha cidade de Montes Claros. Contando com alunos das 
cidades vizinhas, são mais de mil estudantes que viajam 
diariamente cerca de 250km, colocando suas próprias vida~ em 
risco. Saem às 17 horas e voltam para suas respect1vas 
cidades à 1 hora da manhã. 
Estivemos, na semana ~assada, em Brasília, com a Ministra 

Interina da Educação E mostramos a ela a importância de se 
criar essa faculdade. ~s cidades norte-mineiras têm muitos 
problemas sociais. Por isso, precisamos conseguir a 
implantação dessa faculdade. 
Assim, peço o apoio dos nobres colegas desta Casa, pois a 

bancada dos Deputados do Norte de Minas vai se reunir hoje, 
às 17 horas, com o Prefeito de Janaúba, Sr. Pedro Roberto de 
Menezes Neto, e com as demais autoridades daquela região, 
para discutir formas para a efetiv2cão desse projeto. Quero 
pedir que nos ajudem a realizar ~sonho dos nossos jovens 
norte-mineiros. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, demais 

componentes da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. 
representantes da imprensa e visitantes, inicialmente, 
queremos parabenizar o Deputado Dimas Rodrigues pela sua 
luta, e pela inteligência, com que representa a comunidade 
norte:mineira, de uma forma especial, a cidade de Janaúba, 
onde e Deputado estadual majoritário. 

Sabemos, Deputado Dimas Rodrigues, que, neste País, tudo se 
resolve ás custas de muito sacrifício, muita luta. Essa 
luta, que V. Exa. empreende nesta Casa, conclamando seus 
pares e, de uma forma especial, os Cs~utados votados na 
região norte-mineira, é uma tentativa ~e ver implantado não 
o seu sonho, mas o sonho da cidade de Janaúba e das cidades 
vizinhas, de ter um curso superior na área de agronomia. 

Conte com o nosso total e irrestrito apoio. Estaremos 
presentes na reunião proposta por v. Exa. e, a partir daí, 
poderemos traçar uma linha de conduta para sensibilizarmos 
as autoridades estaduais para a realização desse sonho da 
comunidade norte-mineira e, principalmente, da comunidade de 
Janaúba. 
Sr. Presidente, quero, em rápidas palavras, prestar as 

minhas homenagens à cidade de Montes Claros, que, no último 
dia 3, comemorou 138 anos de emancipação política. Montes 
Claros é uma cidade problemática, como o são todas as 
cidades de grande porte deste Estado. Tem no entanto 
proporcionado, principalmente para as pessoas do Norte de 
Minas, muitas oportunidades. 
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costumo dizer que Montes Claros situa-se no meio do caminho 
entre o Nor~este, o S~l .e o Sucsste do Brasil. Tem a~ ~esmas 
caracterist1cas soc1a1s e geográficas do Nor 8 este. 
Entretanto, por per~encer ao_Es~ado de Minas Gerais, ela tem 
sidO esse meio cam1nho, pr1nc1palmente para os imigrantes 
que vêm do Nordeste em busca de me~hor sorte. A todos tem 
recebido de br~ços abertos, sem m~d~r esforços para dar 
qualidade de v1d~ e melhores_cond~çoes para as pessoas se 
instalarem. Por ~ssc ~esmo, e, hoJe, a 5ª cidade do Estado 
em n0mero de hab1ta~:es, mas ?C~pa um dos primeiros lugares 
na quantidade de problemas soc1a1s graves, quase insol0veis. 

rsso exige de todos nós, principalmente nós, Deputados 
daquela r~gião e daquela c~dade, um esforço sobrenatural 
para dota-la __ de melh?r lnfra-estrutura e proporcionar 
melhores cond1çoes de v1da aos seus habitantes. Parabéns, 
Montes Claros. Conte conosc?· ~speramos que, com nossa ação 
parlamentar, possamos contr1bu1r, cada vez mais, para que 
você, Montes Claros, continue sendo a Princesa do Norte. 

Termino, Sr. Presidente, as minhas palavras, fazendo um 
breve ~alanço deste semestre legislativo, que se encerra 
nessa semana. Procuramos, em nosso espaço e com nossos 
esforços, contribuir para que Minas Gerais ocupe lugar de 
destaque no cenário nacional. 
o Governador Eduardo Azeredo tem consciência da 

participação efetiva desta Casa, através de um apoio 
político às suas pretensões e aos seus projetos. Mas, 
entendemos que o momento é de dificuldades. 

A política econômica do Governo Federal é uma política de 
arrocho, que tem levado grandes dificuldades aos Estados 
brasileiros. Observamos, principalmente neste momento de 
crise, o papel de Minas Gerais: papel de Estado catalisador 
de idéias e de ideais, catalisador de um trabalho em comum 
de toda a sua população, para que Minas possa ser, cada vez 
mais, um Estado de destaque no cenário nacional. 

Faltam recursos na área da sa0de, sabemos. A situação tem 
sido amplamente debatida. Ainda nesta semana, o Deputado 
Marcelo Gonçalves fez um alerta para.a questão da sa0de em 
nosso Pais e em nosso Estado. E caótica, triste e 
desesperadora a situação, mas temos que unir nossos 
esforços, para procurar soluções, abrir portas para que 
Minas Gerais possa se destacar entre os demais Estados, 
principalmente os da região Sudeste. 

Faltam recursos para obras. Se pararmos para observar, 
veremos obras de importância, no nosso Estado, serem 
paralisadas, no setor de infra-estrutura viária, no setor da 
sa0de, no setor de saneamento básico. Observamos a falta de 
incentivo do Governo Federal a projetos estaduais que possam 
atender às milhares de pessoas que procuram sua habitação, e 
sua casa própria. 

Eduardo Azeredo é um Governador que tem o respaldo desta 
Casa Legislativa e, principalmente, do povo de Minas Gerais. 
Observamos com bons olhos a parceria que o Governo está 
fazendo com o setor privado e a mudança na política 
orçamentária do Governo, que é um ponto amplamente defendido 
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desta tribuna. Minas não pode mais perder espaço para os 
outros Estados vizinhos. 

Observamos, agora, o pacto que Minas fez com o Estado do 
Rio de Janeiro, um pacto por meio do qual procuramos o 
desenvolvimento. Este pacto no entanto devido à política 
tributária do Estado de Min~s Gerais de~ido ao acanhamento 
das nossas autoridades em cobrar co~ garra e com veemê~cia 
do Governo Federal, caiu naquela velha história: M1nas 
entrou com o pescoço e o Rio entrou com a guilhotina. 
Observamos, por exemplo, a perda do Estado de Minas para o 
Estado do Rio de Janeiro, da Volkswagen. Tudo isso se deve, 
basicamente à falta de uma posição mais firme de nossa 
parte, Deputados Estaduais, e de uma união da bancada 
federal. Hoje, eu observava no "Bom Dia Minas", o Deputado 
Leopoldo Bessone, quando foi indagado se a bancada de Minas 
estava coesa e por que perdemos esse espaço para o Rio de 
Janeiro. Ele não soube responder, mas eu respondo: falta 
un1ao, falta garra, falta um entrosamento maior do~ 
Deputados Federais com o Governador e com esta Casa. E 
preciso diminuir a distância entre o Congresso Nacional ~ o 
povo de Minas Gerais. Temos que disciplinar e pla~eJ~r 
cuidadosamente o uso de nossas forças. Resultados durave1s 
exigem perseverança. Temos que, acima de tudo, aplic~r 
recursos do Estado em projetos que atendam. a populaçao 
desassistida e, muitas vezes, sem esperança. E esse o nosso 
propósito e é essa a nossa luta. 

Achamos que este semestre foi altamente produtivo para esta 
Casa, mas temos que lutar pelo nosso espaço. O Poder 
Legislativo é um Poder independente. Respeitamos, o ~oder 
Executivo; apoiamos, sim, o Governador, porque ele e um 
homem de propósito, mas temos que fazer valer a nossa força, 
a força da bancada Mineira, dos Deputados Federais, desta 
Casa Legislativa. Temos que ser parceiros do Governo do 
Estado na procura de alternativas para ajudar, cada vez 
mais, o povo mineiro. Muito obrigado. 

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

O Deputado Raul Lima Neto- Eu gosto muito de v. Exa., Sr. 
Presidente, que é um homem muito generoso para comigo. Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, ocupo esta tribuna, neste 
momento, apenas por dois ou três minutos, no ~áximo, para 
fazer um comunicado e deixar registrado nos anais desta Casa 
minha entrada, agora, para o PPR, partido que consideramos 
um dos maiores partidos do nosso País; partido, posso 
afirmar-, cujo ideário político, cuja filosofia talvez seja 
a que mais combina com aquilo que pensamos. Durante o 
momento em que estivemos no PMN, alcançamos algumas vitórias 
importantes na nossa vida política. Entretanto, como já, em 
outra ocasião, comuniquei aos Srs. Deputados, o PMN passou a 
exercer uma luta exacerbada pelo nacionalismo, o que é 
exatamente contrário àquilo que pensamos, porque todos os 
meus pronunciamentos, tanto nesta Casa, quanto na Câmara de 
Vereadores, têm demonstrado que sou um liberal avançado. 
Vejo que o PPR reúne todas essas condições. Sinto-me muito 



137 

honrado por ter sido convidado por todos os companheiros 
Lideres de partidos aqui. Vejo que todos os partidos estão 
bem servidos com Deputados, com pensadores políticos. 
Entretanto, neste momento, em que nos encontramos quase no 
limia- no inicio de uma mudança, cremos que haverá a 
refor-a partidária e, conseqüentemente, poucos partidos irão 
sobrar. Assim, tenho a convicção plena de que o PPR, é um 
partido que vai permanecer. É um partido que tem, hoje, 56 
Deputados Federais, 6 Senadores, 3 Governadores. Podemos 
dizer, também, que é um partido que tem, na sua agremiação, 
cabeças pensantes da política nacional, como o Deputado 
Roberto Campos, Ibrahim Abi-Ackel, Paulo Maluf, Espiridião 
Amim, Delfim Neto. 

Um partido que prima, sobretudo, pelas idéias 
progressistas. Evidentemente, quando falamos que é um 
partido progressista, às vezes as pessoas imaginam que se 
trata de uma guinada para a esquerda. Na verdade, o PPR não 
é outro partido senão o antigo PDS, partido que, diga-se de 
passagem, teve um dos mais limpos programas de governo e 
talvez a mais moderna diretriz de um partido político em 
nosso País. É um partido que se assemelha, pelo seu 
programa, ao Partido Republicano americano, razão pela qual 
sinto-me honrado de fazer parte dele. Creio que nele 
continuaremos. Teremos, também, com o passar do tempo, novos 
companheiros e a porta está aberta para receber todos 
aqueles que pensam da mesma forma. Nosso País precisa, na 
verdade, de uma tomada de posição a fim de que possa ser um 
País, uma Nação verdadeiramente competitiva, uma Nação que 
não tem monopólios, uma Nação cujo Estado não seja 
empresário, porque um Estado empresário não reúne condições 
para combater os cartéis e os monopólios, os quais, como já 
dissemos aqui, constituem uma das mais gritantes iniqüidades 
contra o nosso povo. Evidentemente, o PPR pensa assim. É um 
partido progressista, mas moderno, renovador, razão pela 
qual sinto-me honrado em fazer parte dele agora. Sinto-me 
honrado por ter ~e filiado ao PPR. 

Alguns coment2 os houve de que eu estaria sendo casuísta, 
seria um caso de malandragem, evidentemente, por ir para um 
partido pequeno como se isso fosse me legar benefícios. Isso 
foi até publicado, de uma forma errada, tendenciosa e 
maliciosa, pela imprensa, como se eu estivesse obtendo 
benefícios pessoais! De maneira alguma. Nós sabemos que 
nesta Casa não existe Líder de si mesmo. Se eu quisesse 
algumas benesses ou algum beneficio econômico, ou contratar 
mais algum funcionário, eu deveria escolher um outro 
partido. Um partido que tivesse pelo menos mais dois 
Deputados nesta Casa. O Líder de si mesmo não tem nenhum 
benefício, como possuem os outros Líderes de dois ou de mais 
membros desta Casa. De forma que eu me filiei ao PPR por 
C?nvicção filosófica e por entender que é o partido cuja 
fllosofia, cujo ideário político mais combina com aquilo que 
pensamos. 
Quero colocar-me, sempre, à disposição dos amigos, dos 

companheiros, dos nobres Deputados e dizer que juntos 
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haveremos de trabalhar para nosso Estado e para nossa Nação. 
Para que esta seja realmente uma Nação feliz, uma Nação 
habitável. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fica, então, comunicado 

oficialmente a esta Casa e já podemos colocar ali, no quadro 
de avisos, que eu, agora, sou, com muita honra, membro do 
PPR. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Simão Pedro 

Toledo. 
O Deputado Simão Pedro Toledo Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, público das galerias, ocupo esta 
tribuna, nesta tarde, para fazer dois registros: o primeiro 
é pertinente ao decreto assinado, há poucos dias, pelo 
Governador Eduardo Azeredo, regulamentando o bingo no Estado 
de Minas Gerais. Foi uma providência das mais necessárias 
porque esses sorteios estavam carecendo de uma 
regulamentação adequada que viesse a possibilitar sua 
fiscalização e evitar eventuais distorções na sua prática, 
que foi inspirada nos melhores propósitos de prestigiar o 
esporte em nosso Pais. 
O Sr. Governador constituiu uma comissão permanente que 

será responsável pela avaliação dos pedidos, pelo 
credenciamento e pela fiscalização dos clubes e das casas de 
jogos. Essa comissão é formada por uma representante da 
Secretaria da Fazenda, Sra. Neusa Ribeiro Viana, que é 
também Presidente da Comissão; pelo Superintendente de 
Esportes da SELT, o Jornalista Fernando Sasso, pelo Dr. 
Francisco Eustáquio Rabelo, da Secretaria de Segurança 
Pública, e pelo Presidente da Loteria do Estado de Minas 
Gerais, Sr. Gil Marques de Araújo Silva. Foi constituída uma 
comissão de alto nível, que vai gerir toda essa problemática 
do bingo em nosso Estado, para que, através de uma 
regulamentação adequada, sejam evitados os abusos que 
estavam acontecendo. Foi uma medida salutar do Governo do 
Estado a edição desse decreto regulamentador do bingo e a 
delegação de uma comissão das mais qualificadas para 
credenciar e fiscalizar as casas de jogos. 
O segundo registro, Srs. Deputados, refere-se à presença do 

Exmo. Sr. Governador Eduardo Azeredo em São Paulo, para 
participar de um encontro promovido pela Associação dos 
Dirigentes de Venda daquele Estado. Tive a oportunidade de 
participar desse encontro, quando S. Exa. falou ao 
empresariado paulista e discorreu sobre seu plano de 
trabalho para o Estado de Minas Gerais. Discorreu, também, 
em linhas gerais, sobre o Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado. Foi uma satisfação para nós, que estávamos 
presentes, verificar que nosso Governador goza de alto 
conceito entre os empresários paulistas, onde é saudado como 
uma liderança emergente, que vem despontando no cenário 
político nacional. 
São esses os registros que desejava fazer. Quero, também, 

dizer que, efetivamente, com esse Plano Mineiro do 
Desenvolvimento Integrado, Minas, nos próximos anos, vai 
galgar uma posição de relevo ainda maior no cenário 
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apresentando, futuramente, um índice de 
e desenvolvimento maior que os demais Estados. 
tem, realmente, merecido o maior aplauso das 
de todo o Brasil. Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

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

Presidência passa à 2ª parte da reun1ao, com a 1ª fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

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

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 7/95, de autoria do Deputado Péricles 
Ferreira e outros, que dá nova redação ao~ 6Q do art. 76 da 
Constituição do Estado. Pelo PSDB: efetivos Deputados 
Arnaldo Penna, José Maria Barros, Péricles Ferreira e Kemil 
Kumaira; suplentes - Deputados Elbe Brandão, Mauri Torres, 
José Bonifácio e Hely Tarquínio; pelo PMDB: efetivos 
Deputados José Henrique e Toninha Zeitune; suplentes 
Deputados Antônio Roberto e Jorge Eduardo de Oliveira; pelo 
PP: efetivos - Deputados Antônio Genaro e Carlos Murta; 
suplentes Deputados Alberto Pinto Coelho e Dimas 
Rodrigues; pelo PFL: efetivos - Deputados Jairo Ataíde e 
Clêuber Carneiro; suplentes - Deputados Leonidio Bouças e 
Sebastião Costa; pelo PT: efetivos- Deputados Ivo José e 
Gilmar Machado; suplentes Deputados Durval ~ngelo e 
Anivaldo Coelho; pelo PDT: efetivo Deputao0 Álvaro 
Antônio: suplente Deputado Ivair Nogueira: pelo PL: 
efetive- Depu~zdo Carlos Pimenta; suplente Deputado 
Olinto Godinho; oelo PTB: efetivo- Deputado Marcelo Cecé; 
suplente - Deputado Paulo Schettino. Designo. À Gerência-
Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Parlamentar de 
Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Investigar a 
Existência de Escravidão por Dívidas de Trabalho no 
Desmatamento e Produção de Carvão Vegetal na Região Norte de 
Minas. Pelo PSDB: efetivo- Deputado Arnaldo Penna; suplente 
- Deputado Miguel Martini; pelo PMDB: efetivo - Deputado 
Antônio Roberto; suplente - Deputado Antônio Andrade; pelo 
PP: efetivo - Deputado Gil Pereira; suplente Deputado 
Dimas Rodrigues; pelo PFL: efetivo - Deputado Djalma Diniz; 
suplente - Deputado Paulo Piau; pelo PT: efetivo- Deputado 
Almir Cardoso; suplente - Deputado Gilmar Machado; pelo PDT: 
efetivo- Deputado Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado 
José Braga; pelo PL: efetivo- Deputado Carlos Pimenta; 
suplente- Deputado Olinto Godínho. Designo. À Gerência-
Geral de Apoio às Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Francisco Ramalho, Líder do PSDB- filiação ao PSDB dos 
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Deputados Agostinho Patrús, Ajalmar Silva, Elbe Brandão, 
José Bonifácio, José Ferraz, Kemil Kumaira, Mauri Torres, 
Miguel Barbosa, Romeu Queiroz e Simão Pedro Toledo; 
indicação do Deputado Mauri Torres como 3Q-Vice-Líder do 
partido (Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças e à 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões); Paulo Schettino 
falecimento do Sr. Nicolau da Costa Val. nesta Capital; 
Marcelo Gonçalves (2) - falecimento da Sra. Teresa Ma~ques e 
do Sr. Jorge Rafael, em Pedro Leopoldo; Wanderley Avila-
falecimento da Sra. Flor de Maio Pena, nesta Capital; e 
Marco Régis - falecimento do Sr. Emidio Vieira, em Cabo 
Verde (Ciente. Oficie-se.). 

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

da presente reunião a Mensagem nQ 16/95, que foi aprovada na 
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã; os 
requerimentos em que se pede seja solicitada ao TRE-MG a 
realização de consulta plebiscitária sobre a emancipação dos 
Distritos de São Benedito, Condado do Norte e Olímpio 
Campos; e os Projetos de Lei nQs 11, 42, 222 e 2/95, em 
virtude de sua aprovação na reunião extraordinária realizada 
ontem, à noite. 

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

aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 219/95, 
do Governador do Estado; 78/95, do Deputado Paulo Pettersen, 
e 54/95, do Deputado Carlos Pimenta (À sanção.). 
O Sr. Presidente - Relatório Final da Comissão Especial 

para Proceder a Estudos Que Permitam a Avaliação da Real 
Extensão do Problema da Violência Perpetrada contra a Mulher 
em Todo o Estado de Minas Gerais. O relatório conclui, entre 
outras medidas, pela realização de fórum nacional sobre a 
violência contra a mulher, a se realizar ainda este ano, bem 
como pelo seu encaminhamento aos Presidentes desta 
Assembléia e do Tribunal de Justiça e ao Governador do 
Estado. Em discussão, o relatório. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio 

Mourão. 
O Deputado Bonifácio Mourão Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, a Comissão foi integrada por este Deputado que 
ocupa a tribuna neste instante e pelos Deputados Miguel 
Martini, Maria Olívia, Almir Cardoso e Elbe Brandão, autora 
do projeto. Os suplentes da Comissão foram os Deputados 
António Andrade, Miguel Barbosa, João Leite, Ivo José e 
Marcelo Gonçalves. 

Não vou ler todo o relatório, por ser muito extenso. 
Gostaria de resumir o que nos é possível e, para que não nos 
tornemos cansativos, algumas conclusões principais do 
trabalho que desenvolvemos ao longo dos 90 dias em que 
fizemos encontros consecutivos para discutir um tema tão 
importante: a violência contra a mulher. A Comissão foi 
composta pelos Deputados aqui mencionados e ainda por outras 
pessoas que, por solicitação da Presidência, vieram e 
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colaboraram conosco: Dr. Luiz Carlos Gonçalo Elói, 
representando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Sra. 
Maria Isabel Ramos de Siqueira, pelo Movimento Popular da 
Mulher; Bela. Olívia de Fátima Braga Melo, Delegada da 
Delegacia Especial de Crimes contra a Mulher, pela 
Secretaria da Segurança Pública; Sra. Denilda Regina Paiva 
de Brito, pela Coordenadoria dos Direitos Humanos da 
Prefeitura de Belo Horizonte. 
Colhemos vários depoimentos de pessoas importantes e mais 

versadas sobre o assunto, entre elas a Dra. Elaine 
Matozinhos, Diretora da Delegacia Especializada de Crimes 
contra a Mulher; o Prof. Emerson de Aguiar Pereira Júnior, 
Coordenador do Projeto Um Espaço para a Mulher; a Vereadora 
Neusa Santos, de Belo Horizonte; a Deputada Federal Maria 
Elvira; a Sra. Maria de Lourdes Prata Passos, Presidente do 
Conselho Estadual da Mulher; o Dr. Luiz Carlos Elói, 
representante do Tribunal de Justiça e outras, mencionadas 
aqui como integrantes da Comissão e que não são Deputados. 
Existem, ainda, vários documentos importantes, inclusive 
alguns que fazem parte dos arquivos da ONU, todos como parte 
do processo que procuramos apurar sobre a violência contra a 
mulher. 

O que tentamos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi não 
trazer ao Plen2·io os lugares-comuns a respeito da violência 
contra a mulhe~. como chegar aqui e ficar atribuindo culpa 
somente ao Estado. Esses problemas existem, todos sabemos. 
Entretanto, procuramos detectar os casos mais graves, 
específicos da violência contra a mulher. Percebemos que os 
problemas generalizados je violência contra a mulher são 
graves. Prendemo-nos so~ente á parte referente á violência. 
Apuramos, entre outras coisas, que, segundo pesquisa do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, existem 115.000 
processos criminais em andamento no Estado de Minas Gerais. 
Desses 115.000, 17.625 evidenciam crimes praticados contra a 
mulher, o que representa 15% dos casos. Considerando-se a 
faixa etária, concluiu-se que 47% dos crimes praticados 
contra a mulher atingem a população infanto-juvenil, ou 
seja, de o a 18 anos. O que dá ênfase e impressiona sempre é 
o número de crimes sexuais, particularmente os praticados 
contra crianças, e o mais grave é que, nos crimes de lesões 
corporais e estupro, na maioria das vezes o réu é o marido, 
companheiro ou parente da vítima, ocorrendo, freqüentemente, 
o estupro praticado pelo pai contra a filha. Esse é o 
problema que mais nos impressionou 20 longo de todo o 
debate. 

Dos crimes praticados contra a mulher, apurou-se que, por 
ordem de freqüência, as incidências maiores se referem a 
lesões corporais, representando 41,55% dos casos e 
homicídios, representando 13,92%; crimes, em sua maioria, 
contra mulheres na faixa etária entre 18 e 35 anos. 

Um dos problemas antigos que apuramos foi o da inexistência 
de abrigos para mulheres. Nessas situações, essa questão é, 
sem dúvida, um fator que induz a novas agressões e, até 
mesmo, ao homicídio. No caso de estupro, o Código Penal 



/ 

142 

Brasileiro, que é de 1940, exige que haja a queixa-crime 
prévia. Se não houver queixa-crime, a Polícia e a Justiça 
não podem agir. Não podem porque o estupro está capitulado 
no Título VI do Código Penal, que trata dos crimes contra os 
costumes. Lá estão, entre outros, a sedução, a corrupção de 
menores, o rapto, o atentado violento ao pudor, etc. 

Vejam V. Exas.: se qualquer pessoa estupra uma mulher, não 
havendo queixa da mulher, a polícia não vai agir, e o crime 
fica impune. Esse crime é considerado hediondo. Portanto, 
precisamos de questionar. O Código Penal Brasileiro é de 
1940 e está ultrapassado nessa linha. O Direito não pode 
ficar estático perante o avanço da ciência, da tecnologia e 
da informática, que atingem uma fase de perplexidade. O 
Direito não pode ficar codificado em 1940. O Código Civil é 
de 1916 e, de lá para cá, houve grandes transformações, até 
chegarmos ao mundo de hoje. Por isso que o Código Penal está 
falando em mulher inexperien:e e em sedução, aproveitando-se 
o réu da justificável confia~~a da mulher. 

A Comissão sugere que o crime de estupro seja deslocado do 
Título VI do Código Penal, que trata dos crimes contra os 
costumes, para o Título II, que trata dos crimes contra a 
pessoa. Nessa sit~a;ão, o crime de estupro, que tem uma pena 
variando de 3 a : anos, poderá ter a pena semelhante, por 
exemplo, ao tráfico de entorpecentes, tão hediondo quanto o 
crime de estupro. v. Exas. sabem que pelo sistema do Código 
de Processo Penal atual existe a maior facilidade para o réu 
sair da cadeia. Se o criminoso é condenado à pena mínima do 
crime de estupro, que é de 3 anos, não vai sequer preso, na 
maioria das vezes, porque o Código de Processo Penal assim o 
permite, com as inovações legais. Elevando-se a pena, o 
criminoso tem condições de ficar preso, não por vingança 
pelo ato que fez, mas para que passe determinado tempo de 
sua vida refletindo sobre a agressão que cometeu contra a 
família e a sociedade. Portanto, o nosso objetivo é aumentar 
a pena do crime de estupro, crime que impressiona e incomoda 
toda a sociedade, hediondo que é. Ao mesmo tempo, temos de 
permitir que as autoridades policiais possam agir, 
independentemente da existência da queixa, porque, se 
depender dela, como uma filha vai fazer queixa contra o pai 
e como uma irmã vai fazer queixa contra o irmão? Já que a 
mulher pode ser vítima de estupro por parte do marido, como 
poderá oferecer queixa contra ele? Estamos sugerindo também 
que haja albergues, abrigos para as mulheres que oferecem 
queixa contra seus agressores, principalmente em crimes 
sexuais. Sugerimos, também, outras alternativas. Estamos 
pedindo à Casa que aprove o relatório para que nossas 
sugestões sejam enviadas ao Congresso Nacional, ao 
Governador do Estado, à Secretaria da Segurança Pública, ao 
Tribunal de Justiça e a outros órgãos importantes para se 
tomarem as providências aqui sugeridas. 
Teremos, a pedido da Comissão e, se a Mesa deferir, uma 

reunião à parte da reunião especial do segundo semestre, 
quando queremos debater com os colegas Deputados temas tão 
importantes. 
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Portanto, estamos ocupando esta tribuna para, em rápidas 
palavras, em nome da Deputada Elbe Brandão, autora do 
projeto do Deputado Almir Cardoso, relator do projeto, e de 
todos os membros da Comissão Especial, pedir a aprovação 
desse relatório. Se Deus quiser, teremos, no segundo 
semestre, a oportunidade de debater um tema tão importante. 
Muito obrigado. 

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

também gostaria de fazer alguns comentários sobre esse 
relatório, porque, como relator, tivemos a oportunidade de 
acompanhar todos os trabalhos, representando a Bancada do 
Partido do~ Trabalhadores naquela Comissão Especial. 
Gostaríamos de lembrar que a proposição inicial da Deputada 

Elbe Brandão ocorreu à época das comemorações do Dia 
Internacional da Mulher. Sabemos, também, que foi u~~ 
iniciativa articulada com as entidades da sociedade civ~1 
que represer:am os movimentos das mulheres. Tais entidades 
tiveram asse~to na Comissão durante todos os trabalhos, 
quando trouxeram contribuições de grande importância, tanto 
para os nossos trabalhos, como para o relatório final. 
O nosso Deputado Bonifácio Mourão já relatou aqui as 

proposições finais do relatório, e gostaríamos de poder 
contar com a sensibilidade dos Srs. Deputados para aprová-
lo. Gostaríamos, também, de contar com a sensibilidade do 
nosso Governador, do Poder Executivo Estadual, para 
implementar as medidas propostas. 
Sabemos que todas as medidas necessitam de recursos para 

que possam ser implementadas. Com exceção das medidas de 
natureza jurídica, como as propostas de mudanças no Código 
Penal, as demais estão a cargo do Poder Executivo e, 
portanto, necessitam de dotações orçamentárias. 
Gostaríamos, também, de contar com o apoio dos colegas 

Deputados, principalmente, da bancada governista, a fim de 
sensibilizar o nosso Governador, para que tome tais medidas, 
para que todo esse segmento não fique desassistido, como se 
encontra hoje. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente Não havendo outros oradc-es, a 

Presidência encerra a discussão. Em votação, o relate· io. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, a 2ª fase 

da Ordem do Dia de hoje contém matérias muito importantes. 
Neste momento, um grupo de Deputados está reunido no Salão 
Vermelho para discutir o posicionamento em relação a essas 
votações. Portanto, solicito de V. Exa. a suspensão da 
reunião por 20 minutos, para que os entendimentos sejam 
concluídos e possamos voltar à votação tendo já um espírito 
de consenso. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente A Presidência, em atendimento à 

solicitação do Deputado Sebastião Helvécio, suspende a 
reunião por 15 minutos. Estão suspensos os trabalhos. 
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Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. 

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

Plenário do Deputado Federal José Santana, ex-Presidente 
desta Casa. 

Requerimentos 
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, 

em que solicita seja criada a comissão especial par~ 
acompanhar o processo de privatização do CREDIREAL. A 
Comissão de Administração Pública. 
Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior e 

outros, em que solicitam a realiz2ção de reunião especial, 
em 6/9/95, para comemorar os 5C anos de fundação do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. A 
Presidência defere o requerimento, em conformidade com o 
inciso XXI do art. 244, e, oportunamente, fixará a data. 
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz, em que solicita a 

tramitação em regime de urgência do Projeto de Resolução nQ 
349/95, de autoria da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a 
nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas pela 
Assembléia Legislativa. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -O projeto de que trata o 

requerimento ainda não foi recebido. Como vamos votá-lo? 
O Sr. Presidente - O projeto já foi recebido, com o nQ 

349/95. 
O Deputado Gilmar Machado Mas o projeto deve ser 

publicado pa~a poder ser votado. Ele não estã tramitando 
ainda. Foi recebido e deve ser publicado, para, aí, sim, ser 
votado o requerimento de urgência. Como vamos votar a 
urgência de algo que não conhecemos? 
O Sr. Presidente - O projeto já foi recebido pela Mesa, 

Excelência, e, portanto, o nosso entendimento é que cabe a 
atribuição de regime de urgência, que pode ser aprovada ou 
não pelo Plenário. Em votação, o requerimento. 

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

Deputadas, presentes às galerias, imprensa, gostaríamos de 
encaminhar contrariamente ao regime de urgência para a 
tramitação do Projeto de Lei nQ 349/95, que vai ser 
publicado. 
Eu, pessoalmente, e minha bancada não tivemos acesso ao 

texto do projeto. Não o conhecemos, assim como a maioria dos 
parlamentares, pois ele ainda vai ser publicado. Mesmo 
assim, vamos votar, aqui, regime de urgência para sua 
tramitação. Gostaríamos, portanto, de solicitar aos Srs. 
Deputados e ao autor do projeto, diretamente, que o deixe 
para ser votado depois. Vamos, primeiramente, esperar a 
publicação para ser feito o requerimento de pedido de 
urgência. É com esse objetivo que conclamo a Casa a 
refletir. Estamos na última semana e não dá para ficarmos 
votando tudo, afobadinhos, sem termos conhecimento do teor 
dos projetos. Esse tipo de procedimento é muito negativo 



145 

para a Casa. É um apelo que faço ao autor e à Casa· não 
aceitemos o requerim?<to agora, esperemos a publicaç~~ do 
projeto para termos c~nhecimento do seu conteúdo e votarmos 
com conhecimento de causa. Caso contrário, será muito 
difícil para nós. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângeio. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, a matéria para a 

qual foi pedida urgência não é do conhecimento de nenhum dos 
Deputados desta Casa que não sejam membros da Mesa. Não 
podemos votar algo que desconhecemos. Primeiro, precisamos 
analisar se é pertinente o pedido de urgência. Como votar 
sem conhecer a matéria em discussão? 

Esta Casa tem que zelar para que os atos sejam realmente 
transparentes, discutidos entre todos e, dentro do possível, 
façam parte de consenso. É uma matéria de tal importância 
que, pela primeira vez, vamos examinar o que estabelecem as 
Constituições Federal e Estadual: indicar Conselheiro para o 
Tribunal de Contas do Estado. Queremos convocar os Deputados 
para que meditem e votem contra esse pedido de urgência. Não 
podemos admitir que se vote um pedido de urgência sem que se 
conheça a matéria. 
Mais do que isso: a argumentação usada, de que o pedido de 

urgência estaria ocorrendo exatamente no recesso parlamentar 
e que o apreciaríamos no final de agosto, e, ainda que não 
houvesse o pedido de urgência, o projeto poderia ficar aqui 
sendo protelado, íssc ,ão aconteceu com nenhuma das matérias 
nesta Casa. Mesmo co~ relação às matérias regulares, que 
deram entrada aqui sem nenhum pedido de urgência, tivemo~ 
uma rapidez muito grande na votação, quanto mais com um 
projeto desses. 
A Bancada do PT advoga que seja negado pedido de urgência, 

para que haja maior discussão. Estranhamente, no final de um 
semestre da sessão legislativa, vemos aqui um projeto dessa 
magnitude. Queremos discordar do próprio mérito da Mesa em 
apresentar um projeto desses no final de um período da 
sessão legislativa. Queremos deixar bem claro que o pedido 
de urgência, se aprovado, é uma forma de dar aos Deputados 
um atestado de ignorância, porque estão votando matéria sem 
conhecimento desta, porque não foi explicado e discutido o 
projeto. Muito obrigado. 

Questões de Ordem 
o Deputado Romeu Queiroz Sr. Presidente, o nosso 

requerimento encontra amparo no Regimento Interno e poderá 
perfeitamente ser votado nesta reunião. Mas, como autor, 
concordamos que seja votado na primeira reunião de amanhã. 

O Sr. Presidente - Com a anuência do autor do requerimento, 
portanto, determino que ele seja votado na reunião de 
amanhã. 
o Deputado Álvaro Antônio -Sr. Presidente, essa é uma 

matéria de grande responsabilidade para a Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. A bem da verdade, v. 
Exa. e toda a Mesa têm conhecimento das diretrizes do 
projeto de resolução. Mas, Sr. Presidente, apelo, mais uma 
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vez, para o bom senso de v. Exa., porque a maioria dos srs. 
Deputados não tem conhecimento dessa matéria. Apesar de ser 
uma matéria simples, temos que tê-la dentro das 
Constituições Federal e Estadual e dentro do Regimento 
Interno. 

Faço este apelo a v. Exa.: que a Mesa apresente projeto de 
resolução e que ele tramite pelos canais de competência da 
Casa, mas vamos deixar a votação desse requerimento, ~r. 
Presidente, para o segundo semestre. Tudo que é desenvolvld0 
no afogadilho não sai bem feito, traz problemas e precisa de 
consertos futuros. Sr. Presidente, como estamos terminando 0 
primeiro semestre das atividades da Assembléia Legislativa. 
seria prudente que deixássemos essa matéria para o segundo 
semestre do ano que atravessamos . 
. o Sr. Presidente- Registrem-se as palavras do Deputado 
Alvaro Antônio. 

-

O Deputado Bonifácio Mourão Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, além dos argumen:os que já foram alinhados pelos 
Deputados que me antecederam, entendemos que precisamos de 
mais tempo para conhecer melhor essa questão, por u~ simpleS 
motivo: não vamos votar indicação de conselheirc so~ente 
agora, vamos votar uma norma que vai reger a indicac?o_de 
conselheiros nos anos futuros. A Constituição m~~e1ra 
estabelece que compete à Assembléia Legislativa indi~ar 
cinco conselheiros e ao Poder Executivo, indicar dolS· 
Então, teremos novas vagas no futuro. A norma que votaremos 
~gora irá vigorar por um longo espaço de tempo. Pelo menos. 
e o que se deve fazer em todas as normas: fazer com que ela 
vigore ao longo do tempo. Se votarmos em regime de urgência. 
como se está pretendendo, sem um conhecimento maior do seu 
conteúdo, sem a publicação prévia no "Minas Gerais", 
estaremos nos precipitando. Não vamos perder nada passando 
para o 2Q semestre. Que seja no início do 2Q semestre. Estou 
convencido de que há tempo, Sr. Presidente. O requerimento 
do Deputado Romeu Queiroz é importante, mas acho, Sr. 
Deputado, que, se passarmos para amanhã, não vamos alcançar 
o objetivo, que é o de os Deputados conhecerem o conteúdo do 
proj~to. Então, por esta razão, requeremos a V. Exa. · 
tambem, que se retire o projeto da pauta transferindo-o para 
o 2Q semestre, porque acho que não há perda para ninguém. Ao 
contrário, vamos votar um projeto mais enxuto, com 
conhecimento da ordem de causa, com mais tempo, com mais 
sugestões e emendas dos Srs. Deputados. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência deixa de submeter o requerimento a votação, 

em atenção às questões de ordem. 
A seguir, são submetidos a votação e aprovados, 

regimentalmente, cada um por sua vez, requerimentos do 
Deputado Gil Pereira (3), em que solicita, respectivamente, 
seja formulado apelo ao Ministro das Minas e Energia, para 
que seja agendada para o mais breve possível sua visita à 
região do Município de Grão-Mogol, no Norte de Minas; seja 
formulado apelo ao Ministro do Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Amazônia Legal, para que seja agendada para o 
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mais breve possível sua visita ao Município de ~e~uitaí,dno 
Norte de Minas; e seja formulado apelo_aos M1n1stro~ r~~ 
Transportes e da Agricultura, do Abas~ec1mento_e da Re o 

1 Agrária visando a priorizar a 1mplantaçao do rama 
ferroviário Pirapora-Unaí (Oficie-se.). 

2a Fase 
Discussão e Votãção de Proposições 

o Sr. Presidente- Esgotada a matéria destinada_ a esta 
fase, a Presidência passa à 2ª fase da Ordem do D1a, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta .. 

Vem à mesa requerimento do Deputado Péricles Ferre1ra! em 
que se solicita a alteração da pauta, de modo que o ~ro]eto 
de Resolução nQ 342/95 sejz ~preciado antes do ProJeto de 
Lei nQ 329/95. Em votação, c ~equerimento. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Questão de Ordem 
o Deputado Leonidio Bouças Sr. Presidente, solicite 

verificação de "quorum". 
o Sr. Presidente É regimental. Como existe matéria 

importante em tramitação, a Presidênci~ solicita ao Sr. 1Q-
Secretário que proceda à chamada dos De: :ados. 

O Sr. Secretário {Deputado Rémolo Aloise) (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. 
Portanto, há "quorum" para o prosseguimento da reunião. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 240/95, do 

Deputado Jorge Hannas (ex-Projeto de Lei nQ 600/91, do 
Deputado Tarcísio Henriques), que dispõe sobre a veiculação 
gratuita de extratos de estatutos de entidades sociais no 
"Diário do Legislativo". O projeto foi incluído em ordem do 
dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno. Sobre a 
mesa, requerimento do Deputado Jorge Hannas solicitando a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 240/95. A 
Presidência defere o requerimento nos termos do inciso VIII 
do art. 244 do Regimento Interno. Arquive-se. 

Votação, em 1Q turno, do Projeto de Resolução nQ 342/95, da 
Mesa da Assembléja, que altera o sistema de carreira da 
Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. A Mesa da Assembléia opina 
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo nQ 1. Com a palavra, 
Para encaminhar a votação, o Deputado Gilmar Machado. 

O ~eputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
aqu, estamos para dizer que a Bancada do PT estará votando 
f~voravelmente a esse projeto de resolução. Gostaríamos de 
dlzer, a respeito desse projeto, que trata da restruturação 
do quadro de pessoal, mais precisamente do plano de carreira 
da_ ~ec~eta~ia_ da Assembléia Legislativa, que é uma 
re 1 v1nd1caça~ JUSta do~ funcionários e que é necessária a 
r~gula~entaçao dos topicos que já foram, inclusive 
d~scut1dos pelos servidores. Mas queremos discordar d; 
Slstema a~otado pela Mesa da Assembléia quando da 
~P~e~~n~açao de_projetos des~a importância, de não consultar 

o eg,o de L1deres. O proJeto necessita ser profundamente 
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d · t · · 1 ho com 1scu ldo e, ten9o sido publicado no di~ 1Q de JU ~rmos 
Sete ~rtigos, f01 pequeno O tempo dispon1vel eara pod niãO 
estuda-1?. _Q~ando aqui chegamos, hoje pela manha, em reu um 
extraord1nar1a, para votar 0 projeto, recebem?s mos 
substitutivo contendo 17 artigos, se~do que não t~nha de 
con~ecimento do teor de mais de 1C. Este o motlVOrior 
ped1rmos a suspensão c~ reun1ao e seu poste_es 
encerramento: para que pudessemos ter acesso às informaço·o~ 
Ficamo~, então, discutindo artigo por artigo,. para ma~ 0 conhec1mento do assunto. Pedimos à Mesa que tivessemos te ~o 
sufic~ente ~ara estudar o projeto, que pudéssemos ter ac;~os 
antec~pado ~s em~ndas, aos substitutivos, a fim de tr~vaano, 
uma d1s~u~sa? ma~s criteriosa. Temos colocado, ano aposão em 
essa re~v1nd1caçao de acesso aos projetos de re~o~uç dade 
tempo habil para estudá-los. Ficamos em franca dlf~cul nte 
para votar emendas e substitutivos prat,came e 
desc?nhecidos por nós, dado à questão do tempo diminut~i~~l 
nos e dado para estudá-los. E isso acontece em todo 0 de legislatura. ·ro 
Esta Casa e o Congresso Nacional trabalharam nesse primelua 

semestre, e o Poder Legislativo começa a resgatar sdo 
autonomia. Aqui em Minê~, lamentavelmente, estaremos fal~~do 
sobre o excesso de decretos que o Governador Eduardo Aze s 
v~m ~aixando. Queremos resgatar toda a plenitude dos n?s~~o 
dlre1tos de trabalho, e este Poder não tem pa~allSe 

0 ~enhuma atividade. Nenhum projeto tem tido obstruçao qucom 
1mpeç~ 9e andar. Não .Podemos ser pegos de sur~resa ·ve 
relator1os como esse. E boa a sugestão. Queremos, 1nclUSlco~ 
pa~abenizar os servidores desta Casa, que trabalham Mas 
mu1to zelo e, realmente apresentam coisas importantes. -· . ' d · 0 Nao e prec1so que os parlamentares tomem conhecimento 1ss · d 
dá Para votar, não porque duvidemos de vocês ou a 
assessoria, mas queremos estar certos do que fazemos, porque 
é nossa obrigação. Não podemos votar projeto, por ~ais que 
reconheça~os a competência da assessoria, sem que sa1~amos 0 
seu conteudo. Caso contrário seremos chamados de lev1anos e 
irresponsáveis. E isso esta' casa não é. É exatament~ por 
isso que dizemos que vamos votar, mas não podemos con!1n~ar 
votando projetos de última hora por um método que nao e 0 mais adequado. 
Esperamos que a Mesa e o Deputado Agostinho Patrús, em quem 

nossa bancada confiou desde o primeiro momento, tratem c~m 
respeito todos os parlamentares. Nesse momento, a Mesa n~o 
agiu de forma correta. E espero, Sr. Presidente, que ~ao 
tenhamos que paralisar as atividades para pedir orientaçoes 
e que possamos ter o tempo adequado para o debate franco e 
aberto. Esse é o papel desta Casa. Não queremos estudar 
projetos de última hora. E, se eles vierem, ai sim vamos 
obstruir o tempo que o Regimento permite, para que possamos, 
de fato, ter o nosso direito respeitado, conhecer os 
projetos e votá-los. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os 

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Fica, portanto, aprovado, em 1Q turno, ~ 
342/95 na forma do Substitutivo nQ 1. A 

Pausa.). Aprovado. 
Projeto de Lei nQ 
Mesa da Assembléia. 

Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 329/95, do 
Governador do Estado, que autoriza o Estado de Minas Gerais 
a contratar operação de crédito para os fins que menciona e 
dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinaram 
pela sua aprovação. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação 
das Emendas nos 1 e 3 e da Emenda no 2 na forma da Subemenda 
nQ 1, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo eme~das. 

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

a discussão desse pedido de autorização de empréstimo feito 
pelo Governador traz um debate bem interessante a esta Casa. 
O Governador solicita a este Poder autorização para contrair 
empréstimos junto à Cia. Vale do Rio Doce no valor de 
R$8.844.000,00. Interessante é que empréstimos como esse, 
com um retorno social da Cia. Vale do Rio Doce, já efetivado 
em governos anteriores e com muitos municípios da reç'~o 
onde a Vale atua, inclusive em outros Estados, têm sido .~a 
rotina de trabalho dessa estatal. 

Entendemos que é sua obrigação dar para a população um 
retorno daquilo que usufrui, que é um bem público do povo 
brasileiro: o minério nacional. Mas o interessante nessa 
matéria, Srs. Deputados, é que esse mesmo Governador, junto 
com toda a revoada dos tucanos pelo Brasil afora, defenda a 
privatização dessa estatal. Pergunto: se fosse uma empresa 
privada, em mãos de empreendimento estrangeiro, teria 
lançado mão de empréstimo subsidiado para atender à 
população de Minas e de outros Estados? É evidente que não. 
Então, f uma contradição do Governador, que defende a 
privatização da estatal junto com seu chefe maior, o 
Presidente FHC, permitir que se venda uma empresa lucrativa, 
de setor tão estratégico como é o das riquezas minerais. 
Queremos deixar bem claro que essas contradições nos 

fortalecem. Hoje esses setores estratégicos têm que estar em 
mãos do povo brasileiro, do setor estatal. Muitos 
empréstimos externos contraídos pelo Governo Federal têm 
como avalista a própria Vale do Rio Doce. Por isso, esse 
Governo, juntamente com o PSDB e o PFL, ao vender uma 
empresa lucrativa como essa, está levando à insolvência o 
próprio sistema econômico nacional. 
A Bancada do PT e a Frente tiveram a preo:.~ação de 

apresentar duas emendas, a nQ 2 e a nQ 3, a fim c, garantir 
maior transpc~ência e poder de fiscalização por pdrte deste 
Poder Legisl2.ivo. Quanto à aplicação das verbas, tanto no 
programa das pequenas obras de abastecimento de água e 
saneamento quanto no Programa Estadual de Comunidades 
Solidárias, há garantia de que esta Casa será informada 
sobre as entidades beneficiadas. 

I 

I' 

-,, 
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Outra questão importante na justificativa: existem normas, 
critérios e condições para o pagamento desses empréstimos. 
No bojo do projeto, não vimos essas normas obedeci~as. 
Apesar de termos proposto, na emenda, que o Poder Execut1vo, 
30 dias após contrair o empréstimo, preste contas das normas 
e condições, entendemos que essa ainda é uma regra que 
permite alguma especulação. Mesmo no caso da privatização da 
Vale, caso isso aconteça, essas normas poderão se modificar. 
Entendemos que, pelo menos no comunicado à sociedade, as 
normas estabelecidas através do Poder Legislativo já são uma 
garantia para que haja uma maior fiscalização e para 
exercermos o papel de fiscais da lei. 

Para encerrar, queremos dizer que é, realmente, uma gra~de 
contradição um tucano, que manifesta que quer sair de c1ma 
do muro e defender o patrimônio nacional, ir a esse mes~o 
patrimônio, que é do povo, pedir um empréstimo em garantla 
subsidiada, que a Vale já fornece a muitos municípios de 
Minas Gerais e a outros Estados. Muito obrigado. 

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

---

O Deputado Gilmar Machado* Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, mais uma vez estamos aqui e voltaremos depoi~. 
para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentar1as. Vocês vao 
ter um pouquinho de paciência conosco. 

Gostaríamos de estar fazendo um debate, mas algumas 
pessoas, precisamente os governistas, não estão querendo se 
posicionar, o que é ruim. Gostaríamos de ver se conseguimos 
produzir algum debate, quando discutirmos a LDO, porque esse 
é o nosso papel. Entretanto, não podemos obrigar ou forçar 
ninguém a fazer o que não quer. Mas, estamos interessados e 
queremos discutir essa questão e mais uma vez, dar uma 

, demonstração de que a Bancada do' PT, que faz oposição ao 
G~verno Eduardo Azeredo, sabe, exatamente, avaliar e 
d1scutir projeto a projeto. Nós, do PT, sabemos c.al o 
projeto que devemos apoiar e não temos medo de diz~~ q~e 
votamos favoravelmente a esse projeto. Ao mesmo tempo, nao 
temos medo de dizer por que somos contrários a outro 
projeto. 

Em nível nacional, também, vamos ter a mesma postura, mesm~ 
que o Presidente venha com bravatas de que a esquerda e 
burra. Mas, aqui estamos dando uma demonstração de que a 
esquerda conhece o seu papel, sabendo se posicionar de 
acordo com aquilo que de fato interessa ao conjunto da 
população. Portanto, a oposição sabe sim, colocar-se a 
favor, mas sabe também dizer ao Presidente da República e ao 
Governador do Estado, Sr. Eduardo Azeredo, que não podemos 
vender e entregar a Companhia Vale do Rio Doce. Vamos para a 
rua, dificultar essa venda. Podem nos xingar do que 
quiserem, de burros ou de qualquer outra coisa. mas 
continuaremos defendendo o patrimônio do povo brasileiro. 
construído com muita dificuldade, como foi construída a 
Companhia Vale do Rio Doce, há mais de 50 anos. Se o Sr. 
Eduardo Azeredo vai poder realizar algumas obras e endividar 
o Estado com juros subsidiados, fará isso com o dinheiro da 
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companhia, na qual, ele agora cospe e da qual fala mal, 
trabalhando pelas costas, para desmontá-la. Mas, a Companhia 
Vale do Rio Doce vai ajudar o desenvolvimento desse Estado, 
porque ela ajuda todos os Estados e municípios nos quais 
atua a se desen<Jlverem, gerando o progresso social e 
participando das atividades assistenciais. Justamente oor 
isso defendemos essa companhia, o que o Governador não :az. 
Quando o Governador estiver aliado ao FHC, ao Fernando 
Henrique Cardoso, desmontando e destruindo o patrimônio do 
povo estaremos do outro lado. Mas, o próprio Sr. Eduardo 
Azer~do reconheceu, ao enviar este projeto, que a Companhia 
Vale do Rio Doce. hoje. utiliza os recursos que ")SSUi para 
o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Por sso, temos 
orgulho de defender essa companhia. Pod~m nos chamar de 
pessoas corporativistas, atrasadas e retrogradas. Somos sim, 
porque entendemos que esse patrimônio é do povo brasileiro e 
~eve continuar sob seu controle. Enquanto tivermos força e 
-ouver a possibilidade de utilizarmos os instrumentos que a 
democracia oferece, vamos usá-los. 

Lamentavelmente, o Governador do Estado vem trabalhando com 
número excessivo de decretos, ainda um vício da ditadura 
militar, como vem fazendo o Fernando Henrique, com o excesso 
de medidas provisórias, porque quer inibir o debate. Mas, 
continuaremos debatendo e continuaremos erguendo a nossa 
voz, sempre que tivermos essa oportunidade, e, sempre, 
estaremos criando as condições para que o debate possa 
ocorrer. Na ocasião da votação das emendas, faremos os 
destaques e os encaminhamentos, para tentarmos, como diz a 
própria mensagem, garantir, pelo menos, que o povo saiba 
quais são as condições do empréstimo, porque no texto do 
projeto só há a indicação dos valores e dos locais onde 
estes serão aplicados. Não há a menção de como será o 
pagamento. O povo precisa saber como o empréstimo será 
quitado, porque todo dinheiro, que é pedido emprestado, 
deve, depois, ser pago. No caso desse empréstimo, quem o 
pagar2 não será o Governador Eduardo Azeredo, mas sim o 
futuro Governo. Portanto, temos a responsabilidade de saber 
quais serão as condições e quais serão os prazos para se 
efetuar esse pagamento. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Pres;dente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima 

Neto. 
O Deputado Raul L;ma Neto- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

percebemos com admiração mas também com um misto de decepção 
e estupefação que o pensamento do nosso povo está muito 
retrógrado. O Governo propõe, neste projeto tomar 
empréstimo da Vale do Rio Doce no valor de R$8.000.000,00. 
~om, se a Vale do Rio Doce não fosse uma estatal e pagasse 
1mpos~o como .ês empresas privad~s pagam, será que o Governo 
estar1a. prec1sando tomar emprestimo de uma estatal? A 
PETROBRAS, por exemplo, nós sabemos, tem um lucro altíssimo 
mas os ben~f~cios e os incentivos que as estatais goza~ 
acab~m perm1t1ndo que o Governo gaste muito e quando 
prec1sa de dinheiro, se vê obrigado a tomar empré~timo das 



/ 

152 

estatais exatamente por causa desses benefícios e dessas 
isenções de que elas gozam. Isso está provado e comprovad~· 
O Estado não pode ser empresário porque ele simplesmente nao 
reúne condições de combater os cartéis, razão pela qual 
nosso povo sof~e desesperadamente. Sabemos que a Vale do Rio 
Doce é uma gr~~~e empresa, digna de ser aplaudida pela 
administração que vem fazendo. Entretanto, não devemos 
insistir em dizer que o País não deve entregar o patrimônio 
que é do povo. Quem dera se o patrimônio fosse do povo! 
Recentemente, vi publicado em um determinado jornal a 
seguinte manchete: "Os defensores das estatais no 
Congresso", e, em uma faixa bem grande estava escrito: "0 
petróleo é nosso". O petróleo é deles, porque, pelo que ~u 
saiba, não é nem do povo nem nosso. Temos a pior e a malS 
cara gasolina do mundo. E a PETROBRÁS, se pagasse impostos 
como qualquer companhia privada, aí sim, o povo usufruiria 
deles, porque o Estado, cuidando da educação, da moradia e 
da saúde, estaria cumprindo seus deveres e não estar~a 
competindo com o povo. Aplaudimos o trabalho da Vale do RlO 
Doce, mas nem por isso temos a idéia retrógrada de achar que 
ela deva permanecer co~o estatal, e de usar esse pretexto 
para que projetos como esse, em que o Governo propõe a 
autorização de um empréstimo de R$8.000.000,00 de uma 
estatal, sirvam de defesa da estatização de outras empresas 
ou da manutenção das estatais ou de monopólios com o 
argumento já muito conhecido de que a empresa é patrimônio 
do povo. O povo é que constitui a Nação, e não os 
empresários, e não as estatais. Numa época de mudança de 
milênio, todos já têm a experiência de que só funcionam os 
países onde é concedida ao povo a libs~dade de competir e 
onde o Estado proporciona a todos condições de competir sem 
que um esmague ou oprima o outro. A Vale do Rio Doce, por 
mais que tenha beneficiado ou venha beneficiar o nosso povo, 
como estatal, estará competindo com qualquer empresa da 
iniciativa privada e gozará de benefícios que, se não os 
gozasse, daria aos cofres públicos muito mais que 
R$8.000.000,00, numa época como essa. Muito obrigado. 

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

O Deputado João Batista de Oliveira- Sr. Presidente, s~s. 
Deputados, com um aplauso deste, igual ao do nobre Deputado 
que me antecedeu, pois a Vale não precisa de nenhuma vaia. 
Cheguei à conclusão de que quem tem esse tipo de aplauso não 
precisa de vaia, e quem tem esse tipo de amigo, também, não 
precisa de inimigo. Como é que ele defende de um lado e 
coloca na bandeja, para ser entregue, de outro? 

Mas quero dizer que sou a favor desse empréstimo, porque a 
Vale do Rio Doce tem sido parceira da sociedade e das 
administrações há muito tempo. Aliás, na administração de 
Eduardo Azeredo, como Prefeito de Belo Horizonte, a Vale 
patrocinou e doou à Capital a reforma do Parque Municipal. 
que tinha 50 anos sem nenhuma melhora e ficou maravilhoso. 

A parceria do Governador Eduardo Azeredo com a Vale é 
antiga, o que nos leva a crer que, no seu sentimento 
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PE2soal, ele é contra a venda da Vale. Mas, atendendo a 
interesses ligados à Presidência da República, no seu 
íntimo, ele é obrigado a abrir mão de sua posição pessoal e 
aprovar. Isso se parece com soneto de Augusto dos Anj?S: 

Quero dizer que está completamente equivocada a pos1çao do 
Deputado que falou, aqui, de privilégios de estat~l, p~rqu~ 
entendo que o dinheiro que circula no mundo, hoJe, nao da 
para pagar o patrimônio das reservas da Vale do Rio Doce. O 
ativo no mundo todo não dá. Entretanto, isso não vai ser 
considerado. Vão pagar apenas estradas_de ferro e porto~. _Se 
se privatizar a Vale, do jeito que estao fazendo, no prox~mo 
século o Brasil estará importando minério de ferro do Japao, 
porque eles vão transportar todo o minério para lá e 
acabarão com as nossas jazidas em 20 anos. Hoje, já existe, 
no Japão, minério de Itabira e de outros lugares para 
vender. Eles estocam no mar. Os Estados unidos estocam no 
deserto de Nevada. Ai, ficarão de presente para o povo 
brasileiro as sucatas das estradas de ferro e os portos. 

Então, acho que o nosso Governador tem essa experiência 
muito salutar com a Vale do Rio Doce e, sendo ele muit~ 
jovem, vai sentir no futuro a sua posição de ajudar 
entregar o saber da Vale do Rio Doce. O que vale menos na 
Vale são as estradas de ferro e os portos. O que vale mais 
na Vale é o saber, a tecnologia que ela desenvolveu, e não 
há dinheiro, no mundo, que pague o que não está entrando no 
orçamento. Acho que a sua venda é uma traição aos cientistas 
brasileiros, é uma traição às crianças que já nasceram e às 
que ainda não nasceram, porque, se temos reserva de minério 
de ferro para 400 ~~os, e se isso cair nas mãos de 
empresários internac :.~ais, em 40 anos eles acabam com o 
estoque, estocando-o do outro lado do mundo, e depois o 
Brasil importará manganês do Japão. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Só para encaminhar a votação, 

quero justificar as duas emendas colocadas. O Governador, na 
sua mensagem, disse que vai utilizar juros que variarão 
entre 1% e 3% e, ao mesmo tempo, que o índice do mercado 
será mais ou menos de 80% do IGPM, mais um prazo de 
pagamento variando, aí, em torno de oito anos, com prazo de 
carência de dois. É muito em função disso que estamos 
aprovando o projeto. Entretanto, isso não vem no corpo do 
projeto. Então, significa que fica em aberto para o 
Governador tratar. Pode vir a ser desse jeito ou não. O que 
estamos pedindo com as emendas é que esta Casa tome 
conhecimento, que o povo saiba, porque, depois, somos nós 
que vamos pagar essa conta. Como ficou o acerto? É uma das emendas. 

A segunda emenda é para que haja detalhamento. Por exemplo, 
o ite~ 4 diz que é para a execução de programas de 
mobilização comunitária. Queremos saber onde está essa 
mobilização comunitária, para que possamos acompanhar a 
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aplicação. Esse é o papel do Poder Legislativo. Foi nesse 
sentido que a Bancada apresentou essas emendas; uma foi 
acatada integralmente, e outra, parcialmente. Isso é para 
que possamos melhorar o projeto. Precisamos ter um 
conhecimento melhor de como se dão essas transações. Há 
outras que não sabemos. 

O Sr. Presidente- Em votação, as Emendas nQs 1, 2 (esta na 
forma da Subemenda nQ 1) e 3. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, 
portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 329/95 
com.as Emendas nQs 1, 2 (esta na forma da Subemenda nQ 1) e 
3. A Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 234/95, do 
Governador do Estado, que estabelece as diretrizes para os 
orçamentos fiscal e de investimento das empresas controladas 
pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de 1996. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas nQs 14, 15, 17, 24 a 28; com as 
subemendas que receberam o nQ 1 às Emendas nQs 7, 8, 12, 20 
e 21; e pela rejeição das Emendas nQs 1 a 6, 9 a 11, 13, 16, 
18, 19 e 23. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que 

solicita votação destacada das Emendas nQs 2 . 4, 13 e 16 do 
Projeto de Lei nQ 234/95. A Presidência defere o 
requerimento, nos termos do inciso XVII do art. 244 do 
Regimento Interno. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Simão Pedro Toledo, em 
que solícita votação destacada do§ 2Q da Emenda nQ 26. A 
Presidência defere o requerimento nos termos do inciso XVII 
do art. 244 do Regimento Interno. Em votação, o projete. 
salvo emendas e destaques. 

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

Deputados, estamos aqui votando um projeto extremamente 
importante para o Estado, que é exatamente a lei que 
estabelece as diretrizes do orçamento fiscal das empresas 
controladas pelo Estado de Minas Gerais, para o exercício de 
1996. Queremos dizer que estaremos votando a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e, também, como estabelece a 
Constituição do Estado, o Plano Plurianual e o Programa de 
Desenvolvimento Integrado. Até agora, o Governo fez a 
publicidade, a propaganda, mas não temos nada que possamos 
debater e votar. Lamentamos que o Governador do Estado mande 
os holofotes para divulgação, mas que não venha para o 
debate. Não somos contra um programa do Estado, mas 
precisamos debater. A própria Constituição nos assegura esse 
direito. Ao estudarmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 1996, constatamos que é praticamente uma cópia das dos 
anos anteriores. O que vem sendo alterado são só os planos. 
Seu conteúdo e texto apresentado são semelhantes. As 
diretrizes básicas que teremos são válidas para o próximo 
período. Estaremos votando favoravelmente a esse projeto de 
diretrizes, mas. antes disso, temos de debatê-lo. 
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Fizemos vários pedidos de destaques nas comissões e aqui. 
Solicitamos destaques de algumas emendas que entendemos 
serem importantes e fundamentais, para que, de fato, 
possamos fazer os debates. Pedimos ao Plenário que 
reconsidere cada emenda para que possamos ter uma lei 
orçamentária mais próxima da realidade, o que, ao mesmo 
tempo, garantirá a sua execução posterior. 
Mas, o que gostaríamos de fazer, neste primeiro 

encaminhamento da lei, é dizer que é preciso uma mudança de 
mentalidade, que, pelo visto, parece que está ocorrendo, 
aqui, no Legislativo. Não basta votarmos as leis básicas, 
se, depois, não temos como acc~janhar a sua execução, como 
••scalizá-las. Um dos itens qL0 estamos apresentando na 
:~missão, e que foi comentado pelo Deputado Miguel Martini, 
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, é que precisamos ter acesso às informações do 
CEAP. Precisamos integrar os nossos computadores, para que o 
Poder Executivo possa trocar informações com o Poder 
Legislativo. Caso contrário, não vamos ter condições de 
saber se a lei está sendo executada ou não. Faltam-nos 
subsídios, faltam-nos informações. A informação que nos foi 
dada é de que um projeto do Deputado Antônio Carlos Pereira, 
foi, lamentavelmente, vetado, mas há um outro projeto, do 
Deputado Miguel Martini, que está tramitando na Casa. 
Esperamos que ele receba um tratamento especial, para que 
possamos votá-lo rapidamente, apresentando modificações, 
para que o Poder Legislativo possa, realmente, começar a 
cumprir uma das suas prerrogativas, que é a de fiscalização, 
com mais clareza e tranqüilidade. Dificilmente estamos 
conseguindo fazer isso, porque não temos acesso a uma série 
de informações que estariam disponíveis por meio do CEAP, da 
integração. Quando pedimos uma informação, depois de muito 
tempo, ela chega aqui. Por exemplo, na questão da BR-381, a 
duplicação da Fernão Dias, fizemos uma solicitação que já 
foi encaminhada há mais de 30 dias e, ainda, não chegou a 
resposta. A própria Constituição diz, textualmente, que 
temos direito de receber as informações dentro desse prazo 
mas, lamentavelmente, isso não ocorre. O mesmo acontece com 
a Mendes Júnior, quanto ao acerto de contas que está sendo 
feito com o grupo Belga-Mineira. Pedimos informações e nada. 
Como exercer o nosso poder de fiscalização, se não temos 
acesso à informação? No caso do funcionalismo público- que 
para mim foi o maior equívoco que esta Legislatura cometeu 
no primeiro semestre- foi, exatamente, abrir mão da sua 
prerrogativa de legislar sobre a vida do funcionalismo, 
passando para o Executivo o poder de legislar por decreto. O 
Legislativo se omitiu nessa questão. O Poder Executivo usou, 
não vou dizer que foi de má-fé, mas que usou de um 
artifício, de fatos não verídicos e fez uma campanha 
publicitária, na televisão, contra os professores do Estado 
de Minas Gerais. O Governo do Estado foi à televisão dizendo 
que a média salarial dos professores era de Cr$396,00. 
Depois, a Secretária da Educação teve que mandar suspender a 
propaganda, porque era mentirosa. Os números da Secretaria 
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de Administração diziam que a média não era Cr$396,00. Por 
quê? Porque esconderam os professores regentes, que ficaram 
fora, o que, logicamente, modificou o número da média. O 
Estado gastou uma enorme quantia de dinheiro com publicidade 
enganosa. Mandamos uma carta à Secretária de Educação e ao 
Secretário de Administração para que façam a correção, mas 
até hoje não obtivemos resposta. 

Não há mecanismo direto para que possamos ter acesso a 
esses dados. Temos uma dificuldade enorme para conseguirmos 
e, enquanto isso, a população fica sem respaldo. Não temos 
como defender a população, porque nos faltam esses subsídios 
e esses dados. É exatamente o que queremos modificar. 
Votaremos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas, 
posteriormente, queremos ter condições de acompanhar sua 
aplicação e de constatar se, de fato, ela está sendo 
cumprida. 

Durante a votação das emendas, tecerei comentários mais 
detalhados a respeito da isenção de ICMS que, hoje, é 
concedido aos canais de televisão. Gostaria de contar com o 
apoio do Pastor Raul Lima Neto, que diz que o Estado tem 
concedido benefícios aos donos de canais de televisão, que 
ganham uma fortuna em cima disso. O Estado os está 
subsidiando, já que eles não pagam ICMS, o que achamos um 
absurdo. 

Esperamos contar com o apoio do Plenário para que 
consigamos mudar isso. Estamos, aqui, pedindo o apoio, 
também, na questão do funcionalis~~ público, quanto ao 
cumprimento do art. 34 da Constituiçt: por parte do Governo. 
Dizemos que o povo precisa cumprir a Constituição, subimos à 
tribuna para dizer que os petroleiros deveriam cumprir a 
determinação da justiça, porém o próprio Governo não está 
cumprindo com seu dever. Está passando por cima e nós 
fazemos "vista grossa". Vou falar sobre isso e sobre a 
questão do assentamento dos trabalhadores rurais 
posteriormente, quando formos debater as emendas destacadas 
que fizemos. 
Queremos colocar nosso posicionamento favorável, mas 

queremos mecanismos de controle e de fiscalização, para que 
possamos exercer, na plenitude, aquilo que a Constituição 
nos assegura. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Não há outros 

votação, o projeto, salvo emendas e 
que o aprovam permaneçam como se 
Aprovado. 

oradores inscritos. Em 
destaques. Os Deputados 
encontram. (- Pausa.) 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo Solicito a verificação de 

"quorum". 
O Sr. Presidente- Solicito ao Sr. 1Q-Secretário que faça a 

chamada para verificação de "quorum". 
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 

chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 49 Deputados. 

Portanto, há "quorum" para o prosseguimento da reunião. Em 
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votação, as emendas que receberam parecer pela aprovação, 
salvo destaques. Os Deputados que as aprovam permaneçam como 
estão. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, as emendas que 
receberam parecer pela rejeição, salvo destaques. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda nQ 2. Para 
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Gilmar 
Machado. 

O Deputado Gilmar Machado* Sr. Presidente e Srs. 
Deputado~ a Emenda nQ 2, da qual pedimos destaque, diz 
respeito : uma injustiça, segundo nosso entendimento. Todas 
as empresas e todas as pessoas fazem suas contribuições e 
seus pagamentos de impostos. Injustificadamente, temos, ano 
após ano, isentado do pagamento do ICMS as emissoras de 
televisão. Não conseguimos entender por que esse meio de 
comunicação tem que ficar fora das contribuições. Ai. sim, o 
Estado está subsidiando iniciativa privada. Ai o Est·~o pode 
retirar os recursos da saúde e da educação para garê ir que 
as emissoras continuem faturando alto. Isso, parê que o 
Sistema Globo, o Sisterr~ Brasileiro de Telev1são, a 
Bandeirantes, a Record e _.Jtras continuem ganhando. Ai o 
Estado pode subsidiar a iniciativa privada. O que estamos 
pedindo é exatamente que haja justiça fiscal. A nossa Lei de 
Diretrizes Orçamentárias tem que estabelecer que esse 
imposto também vai incidir sobre as emissoras de televisão. 
Por que só elas vão ficar de fora? Qual é o privilégio? Não 
temos medo de vir aqui c "ender isso e depois sermos 
bombardeados pelos meios dE comunicação, em especial pela 
televisão. Se quisermos ter justiça tributária, é preciso 
que todos paguem. Por que é exigida, de todos os cidadãos 
sua contribuição e as emissoras de televisão ficam isentas? 
As famílias que dirigem as emissoras de televisão são 
constituídas de cidadãos de primeira categoria neste País. 
Nós, outros, precisamos pagar. Não consigo entender por que 
esse benefício é concedido aqui em Minas Gerais. Nos outros 
Estados esse equivoco já foi corrigido. Não entendemos por 
que Minas Gerais continua mantendo esse paternalismo. Será 
que é porque queremos continuar recebendo os holofotes para 
darmos entrevistas nessas emissoras? É um absurdo um negócio 
como esse. Queremos fazer uma barganha contra isso. Para que 
isso? Isso não engrandece. A independência de comunicação é 
uma forma camuflada de termos uma relação meio promíscua com 
os meios de comunicação, especialmente a televisão. E é 
exatamente por isso que estamos pedindo a este Plenário que 
reveja a posição equivocada da Comissão. Que possamos, 
então, aprovar essa emenda, para corrigir esta injustiça. 
Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 2. Os Deputados 

que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. 
o Deputado Gilmar Machado- Peço a verificação de votação, 

Sr. Presidente. 
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O Sr. Presidente- É regimental. Esta Presidência solicita 
aos Deputados que ocupem seus lugares para que se possa 
fazer a verificação de votação. 

- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente - Votaram a favor da emenda 14 Deputados; 

votaram contra a emenda 22 Deputados. Abstiveram-se de votar 
7 Deputados. Portanto, está rejeitada a emenda. 

Em votação, a Emenda nQ 4. Para encaminhar a votação, com a 
palavra, os Deputados Gilmar Machado e Durval Ângelo. 

O Deputado Gilmar Machado* Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, vamos votar, agora, a Emenda nQ 4. Seria muito 
bom se o nosso painel eletrônico funcionasse como o do 
Congresso Nacional. Assim, as votações ficariam registradas 
com toda fidelidade. Nele só aparecem os nomes. 

A Emenda nQ 4 fala exatamente da implantação de terminais 
na Assembléia e no Tribunal de contas. A justificativa para 
sua rejeição é a de que há um projeto er tramitação na Casa 
que irá assegurar essa implantação. No nosso entendimento 
seria bom termos assegurado isso na LDO. Só assim teremos as 
diretrizes definidas. Caso contrário, veremos esse projeto 
se arrastar no segundo semestre. No próximo ano, começaremos 
a trabalhar sem acesso às informações. Continuaremos, 
sistematicamente, sem condições de exercer plenamente aquilo 
que a Constituição nos assegura, que é exatamente a 
fiscalização. Por isso, pedimos a aprovação dessa emenda, 
para que tenhamos asseguradas as condições de acesso às 
informações tão importantes para o exercício pleno do nosso 
mandato. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Vou encaminhar contrariamente ao 

colega Deputado Gilmar Machado. Vou encaminhar contra a 
emenda. 

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para destacar a 
questão da votação da emenda anterior. Mesmo sendo professor 
de História, fui aluno aplicado em Matemática. Confesso que 
contei, a favor da emenda anterior, 16 votos. Alguns colegas 
contaram 17. Creio estar na hora de o Sr. Presidente colc~ar 
em prática o compromisso assumido quando de sua campanha 
para a Presidência desta Casa. Na ocasião, uma de suas metas 
era a implantação de fato do painel eletrônico neste 
Plenário. Somente o painel nos dará maior segurança no 
momento da contagem dos votos, eliminando qualquer suspeita 
quanto ao resultado da votação. Insistimos, Sr. Presidente, 
em que se cumpra essa promessa, inclusive para justificar o 
gasto com a implantação do painel. Não podemos ficar à mercê 
da precariedade que sabemos existir numa contagem feita a 
mão. Melhor seria que a Assembléia Legislativa justificasse 
para o povo de Minas Gerais o motivo da existência do painel 
eletrônico, uma vez que ele se encontra desativado. Não tem 
o menor cabimento fazer-se um gasto dessa monta com um 
painel que não está sendo usado. Solicito ao Sr. Presidente 
que nesse 2Q semestre possamos utilizar adequadamente o 
painel, para que não vivamos situações constrangedoras de 
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suspeita no momento da contagem dos votos. Entendemos que o 
resultado de qualquer votação pode ser impugnado por 
Deputado pertencente aos diversos partidos, uma vez que a 
contagem de votos feita •no olho" não é absolutamente 
correta. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 4. Os Deputados 
Que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. 

O Deputado Gilmar Machado -Peço verificação de votação, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- É regimental o pedido. Solicito aos 
Deputados que ocupE- seus lugares. 
- Procede-se à ve~ ~icação. 
O Sr. Presidente - Votaram a favor da emenda 8 Deputados. 

Votaram contra a emenda 31 Deputados. Está rejeitada a 
emenda. Em votação, a Emenda nQ 13. Para encaminhá-la, com a 
Palavra, o Deputado Gilmar Machado. 

O Deputado Gilmar Machado* Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, aqui estamos para dizer que a Bancada do PT não 
vai desistir. 

Podemos sistematicamente perder, mas vamos continuar 
expondo nossas idéias e votando. 

Vou ler a Emenda nQ 13 para que saibam do seu teor. (-Lê:) 
"A lei orçamentária deverá vir acompanhada de demonstrativos 
dos déficits das administrações direta e indireta, com 
discriminação dos 200 maiores fornecedores e prestadores de 
serviços, com os respectivos valores". 

Para exercer a nossa atividade, precisamos ter acesso a 
essas informações, porque são fundamentais para que possamos 
avaliar o que o Estado está fazendo ou deixando de fazer. 
Até mesmo precisamos de saber, na hora em que formos votar o 
orçamento, as obras que foram priorizadas ou não, quem deve 
ser priorizado no atendimento de suas reivindicações ou não. 

Ao se votar contrariamente a essa emenda, nega-se o direito 
de receber informação. Não consigo entender porque o 
Legislativo tem receio de receber informação. A emenda 
~ssegura que a lei vai garantir que tenhamos acesso à 
1nformação. Peço aos Deputados que reflitam. O teor da 
~menda é para nos assegurar o direito a informações 
lmportantissimas para que possamos votar, inclusive, a peça 
Principal, que é o orçamento. Es:amos indo ao interior 
discutir o orçamento do Estado nas audiências públicas e não 
podemos abrir mão de informações. Precisamos de informações 
básicas para podermos montar o orça~9nto. Faço um apelo para 
que reflitam, para que possam asseg~•ar ao Poder Legislativo 
o direito de ter informação. Só isso. Se o Deputado não está 
tendo condição de ter informação, imagine-se como vai o 
restante da população do Estado, conseguir acompanhar o 
Governo. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 13. Os Deputados 

que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. 
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O Deputado Gilmar Machado Solicito verificação de 
votação, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- É regimental o pedido. Solicito aos 
Deputados que ocupem os seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação. 
O Sr. Presidente- Votaram a favor da emenda 2 Deputados. 

Votaram contra 30 Deputados. Não houve "quorum" para 
votação. A Presidência torna sem efeito a votação e solicita 
ao Sr. Secretário que faça a chamada para recomposição de 
"quorum". 
o Sr. Secretário-(- Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados. 

Portanto, não há "quoru~· para votação, mas o há para 
discussão. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 27/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dispõe 
sobre o repasse de recursos tributários compensatórios aos 
municipios que abriguem em seu território unidade de 
conservação ambiental. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela sua aprovação na forma do vencido em 1Q turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que 9 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A 
Comissão de Redação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, há pouco V. 

Exa. nos informou que não havia "quorum" para a votação, e 
não houve a recomposição do "quorum". v. Exa. pode nos 
esclarecer a respeito disso? 

O Sr. Presidente - É regimental a questão de ordem do 
Deputado Gilmar Machado. A Presidência vai proceder à 
verificação de votação. 

- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente - Votaram a favor 37 Deputados; com o 

Presidente, que não vota, são 38 Deputados presentes. 
Portanto, não há "quorum" para a votação. O Projeto de Lei 
nQ 27/95 tem, portanto, sua discussão encerrada, em 2Q 
turno. 

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

e persistindo a falta de "quorum" para votação, esta 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 
6, às 9 horas e às 20 horas, nos termos dos editais de 
convocação, e para a ordinária, também de amanhã, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 5ª REUNIÃO _CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E 
~E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quatorze horas e trinta minutos do dia três de maio de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
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Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Leonídio Bouças, 
Arnaldo Penna, Geraldo Nascimento e Marcelo Gonçalves, 
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Irani 
Barbosa, João Leite, Paulo Schettino e Geraldo Nascimento 
(substituindo este ao Deputado Gilmar Machado, por indicação 
da Liderança do PT), membros da Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer; Miguel Martini, 
Sebastião Helvécio, Geraldo Santanna e Marcelo Gonçalves 
(substituindo os dois últimos aos Deputados Geraldo Rezende 
e Alencar da Silveira Júnior, respectivamente, por indicação 
das Lideranças do PMDB e do PDT), membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara 
aberta a reunião e solicita ao Deputado Sebastião Helvécio 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Logo após, 
a Presidência esclarece que a reunião se destina a apreciar 
os Pareceres para o 1~ Turno do Projeto de Lei nQ 51/95, do 
Deputado Sebastião HEivécio, que cria o Fundo Estadual de 
Alimentação Escolar- FEAE- e dá outras providências, e, em 
seguida, redistribui essa matéria ao Deputado Arnaldo Penna, 
pela Comissão de Constituição e Justiça. Encerrada a 1ª 
parte dos trabalhos, passa-se à 2ª fase da Ordem do Dia, com 
a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita 
à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o 
Deputado Arnaldo Penna emite parecer, mediante o qual 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade do Projeto de Lei nQ 51/9~ ~om a Emenda nQ 1. 
Submetido a discussão e votação, é o par~:er aprovado pelos 
membros da Comissão de Constituição e Justiça. O Deputad0 
João Leite emite parecer mediante o qual conclui pel~ 
aprovação do Projeto de Lei nQ 51/95 com as Emendas nQs 1 ~ 
2. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado 
pelos membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo e Lazer. O Deputado Miguel Martini emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
51/95 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. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente Marcos Helênio Clêuber 

Carneiro- Ronaldo Vasconcellos- Anderson Adauto. 
ATA DA lOa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA -
Às dez horas do dia vinte e oito de junho de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Elbe Brandão e Bilac 
Pinto, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Bilac Pinto que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
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aprova:a, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente 
passa c ler a correspondência enviada à Comissão: oficio da 
Sra. Osvaldina Silvestre solicitando estudo sobre a 
possibilidade de enquadramento de escolas na opção da 
jornada de trabalho de seis horas; oficio das Diretoras de 
escolas estaduais de Martinho Campos solicitando intercessão 
a favor da concessão de apostilamento, após cinco anos de 
exercício, na função de Diretor; ofício dos Auxiliares de 
Secretaria II, lotados na ~scola Estadual Padre Herculano 
Paz, de Itapecerica, no q~al reivindicam o aumento da 
jornada de trabalho de seis para oito horas diárias e 
correspondente aumento no vencimento, conforme Portaria nQ 
3/95, do IEDRHU, de 6/4/95; abaixo-assinado encaminhado 
pelos aprovados no concurso para Auxiliar de Secretaria II. 
de Itapecerica, conforme publicação no Minas Gerais de 
9/1/93, no qual solicitam suas nomeações para os referidos 
cargos; ofício de servidores pertencentes ao Quadro de 
Magistério, que se encontram prestando serviços na 27ª DRE 
de Passos, solicitando a oportunidade de fazer opção por 40 
horas de trabalho; cópia do telegrama enviado ao Governador 
do Estado pelo Sr. José Clementino de Souza, servidor do 
IMA, de Teófilo Otôni, solicitando melhores condições 
salariais para os servidores dessa entidade. Passa-se à 2ª 
parte da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. A Presidência redistribui à Deputada 
Elbe Brandão, no 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 52/95, de 
autoria do Deputado João Batista de Oliveira. A relatora 
apresenta parecer pela aprovação da matéria na forma do 
Substitutivo nQ 1, d2 Comissão de Constituição e Justiça. 
Discutido e votado, e aprovado o parecer. A relatora do 
Proje!o de Lei nQ 175/95, no 1Q turno, Deputada Elbe 
Brandao, apresenta parecer pela aprovação da matéria com as 
Emendas nQs 1 a 4, da Comissão de Administração Pública. 
Discutido e votado, é aprovado o parecer. Passa-se à 3ª fase 
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições 
sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. Nesta fase, a 
Deputada Elbe Brandão, apresenta parecer favorável à 
aprovação do Projeto de Lei nQ 193/95, no 1Q turno. 
Discutido e votado, é aprovado o projeto. Cumprida a 
finalidade da reun1ao, o Presidente agradece a presença de 
todos, determina a lavratura da ata e encerra a reunião. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Jairo Ataíde- Durval Ângelo-

Arnaldo Penna. 
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
VERIFICAR-"IN LOCO" A SITUAÇÃO DO PROJETO JAÍBA 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Elbe Brandão e Almir 
Cardoso, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara 
abertos os trabalhos e informa que a reunião tem por 
finalidade discutir assuntos de interesse da Comissão. 
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Prosseguindo, solicita à Deputada Elbe Brandão que proceda~ 
leitura da ata da reunião anterior que, lida e aprovada, e 
subscrita pelos membros presentes. 'Em seguida, o P~e~i~ente 
sugere a transferência da data da viagem ao mun1c1p1o de 
Jaiba para o mês de agosto, proposta acatada pelos 
Parlamentares presentes. A seguir, o Presidente passa a 
Palavra ao Deputado Almir Cardoso, o qual apresenta 
requerimento em que solícita seja convidado representante da 
RURALMINAS a fim de prestar esclarecimentos acerca do 
Projeto de Lei nQ 250/95, que autoriza a Fundação_a doar ao 
Município de Jaiba imóvel destinado à construçao de um 
distrito agroindustrial. Ato continuo. a Deputada Elbe 
Brandão pede a palavra e apresenta requerimento no gual 
solícita seja convidado a participar da próxima reuniao o 
Sr. Geraldo Resende, Superintendente do INCRA, para pre~tar 
esclarecimentos sobre as terras dos posseiros no ProJeto 
Jaiba. Colocados em votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a p~esença dos Deputados, 
determina a lavratura da ata. convoca os membros da Comissão 
Para a próxima reunião ordinária e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Almir Cardoso - Ivo José -

José Braga. 
ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
~UNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As quatorze horas e quaren:a e cinco minutos do dia quatro 
de julho de mí' novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comíssoes os Deputados José Henrique, Dilzon Melo, 
Ivaír Nogueira, João Batista de Oliveira, José Maria Barros, 
Dímas Rodrigues e Clêuber Carneiro (este substituindo ao 
Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do 
PFL), bem como os Deputados José Braga e José Bonifácio. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José 
Henrique, declara abertos os trabalhos e solícita ao 
Deputado Ivaír Nogueira que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A seguir, a Presidência lê oficio do Sr. 
Paulo Sérgio Ladeira, Presidente da Comissão 
Emancipacionista do Distrito de Taparuba, no Município de 
Ipanema, comunicando, a respeito da representação do 
Prefeito Municipal de Ipanema contra a emancipação do 
referido distrito, que não pretende se manifestar e tampouco 
apresentar novos documentos, uma vez que acredita na 
seriedade e no senso de justiça desta Comissão. A seguir, a 
Presidência informa que a finalidade da reunião é discutir 
assuntos de interesse da Comissão e susoende os trabalhos 
por 15 minutos. Reabertos os trabalhos, a Presidência 
comunica aos membros e demais Deputados que enviará ao 
P~e~idente da Assembléia ofício informando que, devido a 
duv1das na interpretação do § 5Q do art. 5Q da Lei 
Complementar nQ 39, de 23/6/95, que altera a Lei 
Co~plementar nQ 37, de 18/1/95, que dispõe sobre a criação, 
a 1ncorporação, a fusão e o desmembramento de municípios e 
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dá outras providências, na hipótese de dois ou mais 
distritos pleitearem a emancipação, importando, em seu 
conjunto, o descumprimento dos incisos IV a VII do 
mencionado art. 5Q, esta Comissão definiu que, no caso de 
fusão de dois ou mais distritos, será considerada a 
distância da sede do município remanescente à sede do futuro 
município. Dando prosseguimento, o Deputado José Braga, na 
ausência do Deputado Ivair Nogueira, apresenta requerimento 
solicitando seja determinada perícia a fim de apurar o 
número de moradias que constituem o núcleo urbano do 
Distrito de Aparecida do Mundo Novo, no Município de Montes 
Claros, uma vez que a mencionada localidade será a sede, no 
caso de emancipação, do futuro município, formado pela fusão 
dos Distritos de Aparecida do Mundo Novo, Santa Rosa de Lima 
e São Pedro das Garças. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues -

José Maria Barros João Batista de Oliveira José 
Bonifácio. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE A REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
BARBACENA CONTRA A EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE CORREIA DE 

ALMEIDA 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Correia de Almeida 

!oi recebido mediante requerimento do Deputado Wanderley 
Avila em 23/5/95. 
O Prefeito Municipal 

emancipação pretendida 
de Barbacena apresentou contra a 

a representação ora analisada. 
Fundamentação 

A representação foi apresentada tempestivamente e tem como 
signatária a autoridade competente, isto é, o Prefeito do 
Município a que pertence o distrito emancipando. 

No item 1 alega S. Exa. que o requerimento encaminhado pela 
Comissão Emancipacionista a esta Casa não atendeu aos 
requisitos legais, acrescentando ainda estar ele instruído 
com documentos antigos e, portanto, defasados. 
Quanto a isso, cumpre-nos esclarecer que a Deliberação da 

Mesa nQ 1.191/95 expressamente admitiu o aproveitamento de 
documentos existentes em processos arquivados na Assembléia 
Legislativa. Já quanto à validade de tais documentos, e 
mesmo de outros anexados ao processo, cabe à Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização decidir por ocasião da 
análise do processo. Além disso, a lei faculta à mencionada 
Comissão a realização de diligências e instrução 
complementar. 
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Sabemos que os processos trazidos a esta_ Casa, em sua 
grande maioria, não vêm perfeitamente instru1dos, ~a~e~do_ao 
relator a solicitação de novos documentos ou_de ~111g~nc1as 
que possibilitem um juizo seguro quanto a s1tuaçao do 
distrito emancipando. 

No processo ora analisado, verificamos que a C?miss~o 
Emancipacionista sentindo o "periculum in mora", 1sto e, 
percebendo que,' se não desse inicio i~e~iatamente a? 
Processo de emancipação, ficaria este inviablllz~do pe~a le1 
municipal que estava prestes a alterar a conf1guraçao do 
distrito, recorreu a documentos do arquivo desta Cas~, 
Prática expressamente admitida conforme demonstramos, alem 
de ter comprovado, por meio de protocolos, a existência de 
s9licitação da documentação junto à Prefeitura de Barbacena. 

E verdade, como muito bem destaca o Prefeito, que ainda 
~avia prazo legal para que a Prefeitura forneces~e as 
1nformações atualizadas. Entretanto, segundo declaraçao por 
ele prestada no item 2 da representação, a Comissão 
=mancipacionista "sabia que estava agendada para a m~nhã 
seguinte, dia 24/5/95, às 10 horas, reunião extraordinaria 
para que fosse procedida a segunda votação e redação ~inal 
do texto legal a ser promulgado e publicado naquela ~esma 
data". 
Percebe-se, portanto, que havia pressa de parte a parte. 
Assi~ sendo, cotejando a data do inicio do processo de 
emanc:~ação com a da Lei Municipal nQ 3.171, de 1995, 
verificamos a anterioridade da primeira data,. que 
corresponde à do requerimento do Deputado Wanderley Avila, 
devidamente acompanhado da documentação prevista na Lei 
Complementar nQ 37, de 18/1/95, o que nos leva a considerar 
como válida a configuração do distrito existente no mapa do 
Instituto de Geociências Aplicadas- IGA. 
Quanto ao mandado de segurança impetrado pela Comissão 

Emancipacionista contra o Prefeito de Barbacena, referido no 
~tem 4 da representação, entendemos que tal ação não 
1nterfere no julgamento do processo. 
Visava o "mandamus" à obtenção das certidões requeridas à 

Prefeitura, que viriam integrar o processo de emancipação 
caso a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, 
atendendo à solicitação do relator, houvesse por bem pedi-
las. 

No item 8 da representação menciona S. Exa. o abaixo-
assinado com mais de 700 assinaturas de pessoas que não 
desejam a emancipação do distrito. 

Em contrapartida, constam da representação enviada a esta 
Casa as assinaturas de 845 eleitores que solicitam o inicio 
do processo de emancipação. 

Diante de tais fatos, só nos resta louvar a antevidência do 
legislador constituinte quando este determinou, no§ 4Q do 
art. 18, a necessidade de consulta prévia, mediante 
plebisc'to, às populações diretamente interessadas nos casos 
de cr~ação, incorporação, fusão e desmembramento de 
municípios. 
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Por fim, no item 9 o Prefeito de Barbacena nos dá conta de 
existência de litígio quanto às divisas entre os Municípios 
de Barbacena e Oliveira Fortes nas localidades de Campestre 
II e de Correia de Almeida. 

Na verdade, a Ação de Interpelação Judicial proposta pelo 
Prefeito de Barbacena não significa que estão "sub-judice" 
as divisas entre os dois municípios, mas apenas que há 
dúvidas por parte do autor quanto às referidas divisas. 

Como informação suplementar a esta Comissão, podemos 
afirmar que, ainda que houvesse litígio quanto às divisas, 
não seria tal fato impeditivo da emancipação. 
Haveria, no curso do processo judicial, a substituição da 

parte, isto é, o novo município viria a substituir o 
remanescente. 
Posteriormente, em 7/6/95, em aditamento à representação 

que acabamos de analisar, protocolou o Prefeito de Barbacena 
novo documento, no qual menciona a criação do Distrito de 
Pinheiro Grosso em 3 de setembro de 1994, alegando que tal 
fato alterou o território do Distrito de Correia de Almeida. 
Solicitamos ao IGA um mapa do Distrito de Pinheiro Grosso, 
que nos permitiu a dissipação de qualquer dúvida. 
Verificamos que os territórios dos Distritos de Pinheiro 

Grosso e de Correia de Almeida são completamente distintos e 
que as suas divisas não se confundem. 
Vale ressaltar aqui que, sendo o IGA o encarregado do 

serviço de cartografia oficial do Estado, os mapas por ele 
elaborados são considerados oficiais. 

Além disso, é importante que se esclareça que a Lei 
Municipal nQ 3.080, de 3/9/94, só foi publicada no órgão 
oficial do Estado em 26 de maio de 1995, quando já havia 
sido trazido a esta Casa o mapa do Distrito de Correia de 
Almeida elaborado pelo IGA. 

Nos itens 2 e 3 do aditamento à representação, voltou o 
Prefeito a insistir na ausência dos requisitos legais para a 
emancipação pretendida. 

Diante de tal argumento foi que requeremos a designação de 
uma comissão, da qual participamos, para que se verificassem 
"in loco" as condições do distrito emancipando, onde 
constatamos não apenas a existência de um núcleo urbano já 
constituído, com mais de 400 moradias, como também o 
preenchimento dos demais requisitos legais. 
Por fim, queremos trazer ao conhecimento desta Comissão 

que, no dia 5 de julho de 1995, o Prefeito de Barbacena 
apresentou novo aditamento à sua representação trazida a 
esta Casa no dia 1Q de junho de 1995, ocasião em que exerceu 
o direito que lhe é assegurado pelo§ 2Q do art. 5Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 18/1/95, alterada pela Lei 
Complementar nQ 39, de 23/6/95. 
Tentando provar a tempestividade do aditamento, alega S. 

Exa. que as impugnações podem ser feitas até a aprovação, 
pelo Plenário da Assembléia Legislativa, do requerimento de 
solicitação da consulta plebiscitária. 
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A Deliberação nQ 1/95 desta Comissão estabeleceu em seu 
art. 3Q o prazo de até 5 dias após a apresentação da 
representação para que o Prefeito junte novos documentos. 
A representação é peça un1ca no processo, admitindo-se 

apenas a juntada de novos documentos. 
Por liberalidade, este relator considerou o aditamento 

feito logo após a apresentação da representação, o que não 
significa, contudo, que o Prefeito possa ' qualquer tempo 
manifestar-se no processo. 
Aliás, em qualquer rito processual ocorre a preclusão. Caso 

contrário, jamais chegaria a termo o processo. 
O direito ao contraditório foi-lhe plena~~~te assegurado e 

por ele exercido. 
Por esses motivos, deixamos de considerar o último 

aditamento trazido a esta Casa pelo Prefeito de Barbacena. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela improcedência da 
representação do Prefeito Municipal de Barbacena e passamos 
à análise do processo. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo, relator- João 

Batista de Oliveira- José Maria Barros- Paulo Piau- José 
Braga. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
CORREIA DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE BARBACENA REQUERIMENTO NQ 

137/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Correia de Almeida 

no Município de Barbacena recebido mediante requerimento do 
Deputado Wanderley Ávila vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do art. 103, I I I, "b", do Regimento 
Interno, e no inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de Constituição da 
comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às f 1 s. 125 e 126). 

A representação vem assinada por 845 eleitores (às fls. 4 a 
41), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito, e a entidade que se responsabilizou pela 
idoneidade das assinaturas encontra-se legalmente 
constituída, tendo apresentado a ata da eleição e o termo de 
posse de sua diretoria devidamente registrados em cartório 
(a fls. 127 a 130). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 46) comprova a 

existência de 3.932 eleitores na área emancipada. 
Quanto ao número de moradias existentes no núcleo urbano do 

distrito emancipado, a existência de edifício capaz de 
fornecer condições de funcionamento ao governo municipal e 
aos órgãos de segurança e de escola pública de 1Q grau 
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completo, tais requisitos foram por nós aferidos 
pessoalmente, na qualidade de relatos do processo de 
emancipação, em diligência realizada no Distrito de Correia 
de Almeida. 
Constatamos a existência do serviço de abastecimento de 

água no distrito emancipando, conforme certidão da 
Prefeitura. 
Constam, ainda, no processo as certidões que atestam a 

existência de posto de saúde, cemitério, escola pública de 
1Q grau completo, bem como a presença de serviços de 
telefonia, correios e energia elétrica. 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 82 a 84), além do inventário 
patrimonial dos vens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipada (às fls. 116 a 119), e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 120 a 124). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dílzon Melo, relator - João 

Batista de Oliveira- José Maria Barros- Paulo Piau- José 
Braga. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: 

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa., na forma regimental e em observância o disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do distrito de Correia de Almeida quanto à sua 
emancipação do Município de Barbacena passando a constituir 
o Município de Correia de Almeida, com sede na localidade de 
Correia de Almeida. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo, relator - João 

Batista de Oliveira- José Maria Barros- Paulo Piau- José 
Braga. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
CANA-BRAVA E CAATINGA, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO -

REQUERIMENTO No 127/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Cana-Brava e 

Caatinga, no Município de João Pinheiro, recebido mediante 
requerimento do Deputado António Andrade, vem a esta 
Comissão para receber parecer, nos termos do art. 103, III, 
"b", do Regimento Interno, e do inciso v do art. 7Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 18/1/95, renumerado pela Lei 
Complementar nQ 39, de 23/6/95. 

Fundamentação 
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O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 
atendendo, portanto, ao prazo legal. 

No Município de João Pinheiro, cinco distritos pretendem 
emancipar-se, entre os quais se inclui o pedido de criação 
do Município de Cana-Brava, por fusão deste com o Distrito 
de Caatinga, com sede no atual Distrito de Cana-Brava. 

As alterações introduzidas pela Lei Complementar nQ 39, de 
23/6/95, na Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, vedam a 
emancipação quando o fato acarretar para o mun1c1p1o 
remanescente a perda de mais de três distritos no mesmo ano 
(art. 5Q, inciso VI). 
A própria Lei Complementar no 39, de 1995, define o 

critério para a escolha de três distr·:os quando houver 
número superior a esse pleiteando a emancipação, ao dispor, 
no§5Qdoart. 5Q, "inverbis": 

"Art. 5Q- .............................................. . 
9 SQ - No caso em que a emancipação pretendida por dois ou 

mais distritos de um mesmo município importe, em seu 
conjunto, no descumprimento de qualquer das condições 
previstas no inciso v VI e VII deste artigo, será dada 
preferência aos distritos cuja zona urbana esteja mais 
distante, em linha reta, da zona urbana da sede do município 
remanescente.". 
Esta Comissão, em reun1ao extraordinária do dia 4/7/95, 

decidiu que, no caso de fusão de distritos para formar um 
novo município, será considerada a distância, em linha reta, 
da sede do município remanescente á sede do distrito 
indicado como sede do novo município. 
A cidade de João Pinheiro dista 53. ~Km da zona urbana de 

Cana-Brava, sendo esse, portanto, o distrito mais próximo da 
sede do município entre aqueles que pleiteiam a emancipação. 

Dessa forma, o pedido de emancipação dos Distritos de Cana-
Brava e Caatinga ficou prejudicado, em virtude das 
disposições legais vigentes. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pelo arquivamento do 

processo de emancipação dos Distritos de Cana-Brava e 
Caatinga, no ~unicípio de João Pinheiro. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
José Henrique, Presidente e relator - Dílzon Meio - José 

Maria Barros- Ivair Nogueira- João Batista o~ Oliveira. 
PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI 

-NQ 68/95 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 68/95, de autoria do Deputado José 

Bonifácio, objetiva conceder compensação tributária aos 
municípios produtores de hortifrutigranjeiros e flores. 

Após sua publicação em 18/3/95, a matéria foi distribuída, 
nos termos regimentais, às Comissões de Constituição e 
Justiça, de Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. No exame preliminar, a Comissão 
de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do projeto. 

___ / 
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Cumpre-nos, agora, opinar sobre o mérito da proposição. 
Fundamentação 

O Projeto de Lei nQ 68/95 tem por objetivo conceder aos 
municípios produtores de hortifrutigranjeiros e flores uma 
compensação financeira equivalente ao valor não compu:ado 
desses produtos na apuração do ~alor Adicionado Fiscz' 
VAF. Esse valor é calculado parz efeito de repasse aos 
municípios da parcela que lhes cabe na repartição do ICMS. 

Os municípios que têm sua economia voltada para a produção 
de hortifrutigranjeiros e flores sofrem uma evasão fisca~ 
muito grande, visto que a comercialização desses produtos e 
feita predominantemente de maneira informal. Com isso, o VAF 
é enormemente reduzido, comprometendo a receita municipal. 
A compensação financeira de que trata o projeto em exame 

tem respaldo no art. 20, § 1Q, da Constituição Federal. Esse 
dispositivo, por sua vez, visa a garantir recursos aos 
Estados e aos municípios que tiveram reduzida sua capacidade 
produtiva, na área industrial ou na agrícola, em virtude da 
exploração de recursos minerais ou de recursos hídricos, 
para fins de geração de energia elétrica em seu território. 

Com objetivo semelhante ao Projeto de Lei nQ 68/95, 
encontra-se em tramitação na Casa o Projeto de Lei nQ 27/95, 
conhecido como "ICMS ecológico", que dispõe sobre 
compensação tributária aos municípios que abrigam unidades 
de conservação ambiental em seus territórios. Ambos tratam 
de medidas que visam a repassar aos municípios valores não 
arrecadados e que constituem perdas de receita 
significativas. 

Entendemos, portanto, que a proposição em análise faz 
justiça aos municípios penalizados pela evasão fiscal que se 
verifica r.a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros 
e flores. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 68/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Paulo Piau, Presidente- Olinto Godinho, relator -Geraldo 

Nascimento. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

-No 79/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
Desarquivado a requerimento do Deputado Wanderley Ávila, o 

projeto de lei em apreço dispõe sobre a obrigatoriedade de o 
titular de cartório comunicar às Prefeituras o nome, o 
endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF - ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC 
- dos novos proprietários de imóveis. 
Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e 

Justiça, esta emitiu parecer concluindo pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para exame de mérito, 
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, III, do Regimento 
Interno. 
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Fundamentação 

A comunicação às Prefeituras dos novos proprietários de 
imóveis urbanos é medida de grande valia para que o cadastro 
dos contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU- se mantenha atualizado. 
A cobrança judicial ou mesmo amigável e a expedição da guia 

para pagamento do referido tributo se faz no nome constante 
no registro cada~tral, o que gera em muitos casos prejuízos 
e dificuldades c~ ordem material e processual, porquanto 
muitos proprietários já alienaram sua propriedade. 

Judicialmente, o proprietário citado, para safar-se do 
processo, deve contestar a ação apresentando defesa 
indireta, qual seja nomeação à autoria ou ilegitimidade de 
parte passiva. Ora, além do fato de ser desagradável cobrar 
de quem não deve e de demonstrar ineficiência da máquina 
administrativa municipal, o processo torna-se mais moroso e 
dispendioso ao Estado. 

Medida semelhante a essa consignada no projeto é objeto da 
Lei nQ 10.536, de 1991, que determina aos cartórios 
informarem ao INCRA o nome do novo proprietário de imóvel 
rural para fins de cobrança do Imposto Territorial Ru-~1 -
ITR. 

Em face da existência dessa lei, achamos de codo 
conveniente que um mesmo diploma normativo discipline a 
matéria. 

Dessa forma, estamos apresentando substitutivo ao projeto 
na conclusão deste parecer. 

Conclusão 
Ante o aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 79/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido. 
SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 79/95 

Dispõe sobre a obrigãtoriedade de o titulãr de cartório 
comunicar às Prefeituras Municipais ou ao Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA - o nome e o 
endereço do novo proprietário, após a lavratura de escritura 
de imóvel urbano ou rural, para efeito de cobrança do 
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - ou do Imposto 
Territorial Rural - ITR. 

A Assem~léia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O titular de cartório é obrigado, no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da lavratura de escritura de imóvel, 
a comunicar à Prefeitura onde se localizar o imóvel, se 
urbano, ou ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA -, se rural, o nome, o endereço e o número 
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF - ou no 
Cadastro Geral de Contribuintes CGC do novo 
proprietário, para efeito de cobrança do Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU - ~~ do Imposto Territorial Rural 
- ITR. 
Art. 2Q 

publicação. 
Esta lei entra 

Art. 3Q Revogam-se as 
especialmente a Lei nQ 10.536, 
Sala das Reuniões, 5 de julho 

em vigor na data de sua 

disposições em contrário, 
de 29 de novembro de 1991. 
de 1995. 
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pela antijuridicidade, pela 
pela ilegalidade do Projeto de Lei 

Sala das Comissões, 5 de julho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Arnaldo Penna - Marcos Helênio - Leonidio Bouças. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 36/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 36/95, de autoria do Deputado Francisco 
Ramalho, que declara de ut' .·dade pública o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municip~·s de Itaúna- SINDSERV -, com 
sede no Município de Itaúna, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 36/95 

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Itaúna - SINDSERV -, com sede no 
Município de Itaúna. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Sindicato 

dos Servidores Públicos Municipais de Itaúna- SINDSERV -, 
com sede no Município de Itaúna. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Sebastião Helvécio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 54/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 54/95, de autoria do Deputado Carlos 
Pimenta, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do 
câncer de mama e do câncer ginecológico, foi aprovado no 2Q 
turno na forma do vencido no 1Q turno. 

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

redação final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 54/95 
Dispõe sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama e 

do câncer ginecológico. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - O Estado manterá, observada sua competência no 

âmbito do Sistema único de Saúde - SUS , as condições 
necessárias para a realização do diagnóstico precoce e do 
tratamento do câncer de mama e do câncer ginecológico. 
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Art. 2Q- O Estado assegurará, com base no disposto no art. 
1Q desta lei: 
I - tratamento cirúrgico curativo a paciente submetida a 

mastectomia ou a outra cirurgia mutilante; 
II acompanhamento psicológico e fisioterápico e 

assistência social a todas as pacientes; 
III -a realização de ações preventivas, que compreendem: 
a) exames preventivos de rotina. exames laboratoriais e 

exames complementares; 
b) práticas que garantam educaç~~ ::,tinuada, treinamento 

de profissionais de saúde e de multiplicadores leigos; 
c) confecção e distribuição de impressos educativos. 
Parágrafo único - À paciente comprovadamente carente será 

assegurado, ainda, o tratamento medicamentoso. 
Art. 3Q -Para cumprir o disposto nesta lei, o Estado 

estabelecerá as medidas necessárias para que o atend· ~ento 
seja prestado, prioritariamente, em ~nidades integrantes do 
SUS na data de publicação desta lei. 

Art. 4Q -As unidades de saúde e os laboratórios de 
anatomia responsáveis pelo diagnóstico e pelo tratamento 
enviarão ao órgão estadual competente os dados necessários 
ao controle epidemiológico dos casos atendidos. 
Art. 5Q -As despesas decorrentes da aplicação desta lei 

correrão por conta de: 
I - recursos orçamentários da Secretaria de Estado da 

Saúde; 
II - recursos transferidos por meio de convênios celebraaos 

com órgãos federais, destinados a programas de assistência à 
saúde da mulher; 

III - doações e legados de pessoas físicas e jur :icas, 
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

IV - outras fontes. 
Art. 6Q -Esta lei será regulamentada no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias contados da data de sua publicação. 
Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de julho de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Sebastião Helvécio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 66/95 
Comiss~o de Redação 

.o Projeto de Lei nQ 66/95, de autoria do Deputado Wanderley 
Avila, que dá a denominação de Rodovia Januário Carneiro à 
rodovia estadual MG-030, que liga o Município de Belo 
Horizonte ao Município de Nova Lima, foi aprovado nos turnos 
regimentai~ sem emenda. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 66/95 
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Dá a denominação de Rodovia Januário Carneiro à rodovia 
estadual MG-030, que liga o Município de Belo Horizonte ao 
Município de Nova Lima. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica denominada Rodovia Januáric Carneiro a 

rodovia estadual MG-030, que liga o Município de Belo 
Horizonte ao Município de Nova Lima. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 78/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 78/95, do Deputado Paulo 
dispõe sobre a permuta de nota fiscal por 
evento esportivo, artístico ou cultural, foi 
turno na forma do vencido no 1Q turno. 

Pettersen, que 
ingresso para 
aprovado no 2Q 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 78/95 

Dispõe sobre a permuta de nota fiscal por ingresso para 
evento esportivo, artístico ou cultural. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica assegurado ao portador as nota fiscal de 

venda direta ao consumidor ou de cupom de caixa o direito de 
permutá-los por ingresso para evento esportivo, artístico ·~ 
cultural. 
Parágrafo Onico -O disposto no "caput" deste artigo é 

válido para evento realizado nas dependências de estádio, 
teatro ou espaço cultural pertencente à administração 
pública direta ou indireta do Estado. 
Art. 2Q -O disposto nesta lei e em sua regulamentação não 

implicará prejuízo para o promotor do evento, assegurada a 
dedução integral do valor das trocas realizadas nos termos 
do art. 1Q da quota de participação do Estado nas 
bilheterias. 
Art. 3Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 90 dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Sebastião Pinheiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 219/95 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 219/95, de autoria do Governador do 
Estado, que transfere a Superintendência Central de 
Pagamento de Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda para 
a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração e 
dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno com a 
Emenda nQ 1 ao vencido no 1Q turno. 

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

redação final, que está de acordo co;, o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 219/95 

Transfere a Superintendência Central de Pagamento de 
Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda para a Secretaria 
de Estado de Recursos Humanos e Administração e dá outras 
providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q A Superintendência Central de Pagamento de 

Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda, a que se referem 
o art. 71 da Lei nQ 11.406, de 28 de janeiro de 1994, e o 
Decreto ng 36.603, de 29 de dezembro de 1994, fica 
transferida para a estrutura organ1ca da Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração, prevista no 
inciso IV do art. 6Q da Lei nQ 9.519, de 29 de dezembro de 
1987. 
§ 1Q Os procedimentos administrativos necessar1os à 

transferência a que se refere este artigo serão efetivados 
no prazo de 18 (dezoito) meses contados da data de 
publicação desta lei. 

§ 2Q - No período previsto no parágrafo anterior, os atos 
relacionados com as atividades da Superintendência Central 
de Pagamento de Pessoal serão objeto de resolução conjunta 
dos Secretários de Estado de Recursos Humanos e 
Administração e da Fazenda. 
Art. 2Q -Os cargos de provimento efetivo e em comis _o 

previstos nos Quadros III-1 e III-2 do Anexo I-T 
Secretaria de Estado da Fazenda - do Decreto nQ 36.033, de 
14 de setembro de 199i. lotados na Superintendência Central 
de Pagamento de Pessoa i, os quais compõem o Quadro Especial 
de Pessoal a que se refere o art. 41 do mencionado decreto, 
serão relatados na mesma unidade, na estrutura da Secretaria 
de Estado de Recursos Humanos e Administração. 
Parágrafo único - A relotação e a identificação dos cargos 

de que trata est~ artigo serão feitas por meio de decreto, 
alterando-se a denominação da classe. se for o caso. 
Art. 3Q -O patrimônio, os equipamentos e o material 

permanente da Superintendência Central de Pagamento de 
Pessoal permanecem sob sua responsabilidade até a 
transferência definitiva da unidade para a Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração, quando serão 
identificados em decreto. 
Art. 4Q- Ficam extintas as 

de Pessoal integrantes 
Superintendências Regionais 

12 (doze) Divisões de Pagamento 
da estrutura orgânica das 
da Fazenda, a que se refere o 
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art. 69 da Lei nQ 11.406, de 28 de janeiro de 1994, bem como 
12 (doze) cargos de Supervisor III, código CH-03. 
Art. 5Q -Ficam criadas 12 (doze) Diretorias Regionais de 

Pagamento de Pessoal, subordinadas técnica e 
administrativamente à Superintendência Central de Pagamento 
de Pessoal, de que trata esta lei. 

Parágrafo único - Para atender ao disposto neste artigo, 
ficam criados no quadro constante no Anexo III do Decreto ng 
16.409, de 10 de julho de 1974, 12 (doze) cargos de Diretor 
I, código MG-06, símbolo S-03, de recrutamento limitado. 
Art. 6Q -Os cargos extintos e os cargos criados nos 

artigos anteriores serão, respectivamente, identificados e 
codificados em decreto. 
Art. 7Q -Os Secretários de Estado de Recursos Humanos e 

Administração e da Fazenda, em resolução conjunta, 
instituirão grupo de trabalho para encarregar-se das medidas 
destinadas ao cumprimento desta lei, facultada a convocação 
de servidores para esse fim. 

§ 1Q- A coordenação do grupo de trabalho de que trata este 
artigo ficará a cargo de representante do Secretário de 
Estado de Recursos Humanos e Administração. 

§ 2Q -A convocação referida neste artigo poderá incluir 
ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão do 
Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação, 
de que trata a Lei nQ 6.762, de 23 de dezembro de 1975, 
assegurando-se-lhe direitos e vantagens nela previstos, sem 
pr~juízo do exercício do cargo de provimento em comissão, 
ate o prazo fixado no§ 1Q do art. 1Q. 

Art. 8Q -O pagamento dos servidores estaduais da região 
metropolitana se fará nas mesmas datas definidas pela escala 
de pagamento dos servidores da Capital. 
Art. 9Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Sebastião Helvécio. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE JULHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 6 DE JULHO DE 1995 

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

Registro de Presença --Correspondência: Ofícios, telegramas 
e cartões - Aprese~tação de Proposições: Projetos de Lei nQs 
350 a 353/95 Projeto de Resolução nQ 354/95 
Requerimentos ngs 579 e 580/95 - Requerimentos dos Deputados 
Jorge Hannas (4), Ivair Nogueira, Marcelo Gonçalves e Paulc 
Piau Comunicações: Comunicações dos Deputados Paulc 
Schettino, Simão Pedro Toledo, Sebastião Navarro Vieira, 
José Maria Barros e Gil Pereira Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados João Batista de Oliveira, Gilmar 
Machado, Paulo Piau e Olinto Godinho - 2ª PARTE (ORDEM DO 
DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições - Eleição da Comissão 
Representativa - Leitura de comunicações apresentadas 
Discussão e votação de pareceres: Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei ngs 8, 27, 30 e 42/95; aprovação 
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Jorge Hannas (4); 
encaminhamento à Comissão de Assuntos Municipais 
Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves; deferimento 
Requerimentos dos Deputados Paulo Piau e Ivair Nogueira e da 
Comissão de Assuntos Municipais; aprovação - 2ª Fase: 
Palavras do Sr. Presidente Discussão e votação de 
proposições: Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
323/95; votação do projeto, salvo emendas; discursos dos 
Deputados Marcos Helênio e Gilmar Machado; aprovação; 
votação da Emenda ng 1; rejeição; verificação de votação; 
ratificação da rejeição; votação da Emenda nQ 2; rejeição; 
verificação de votação; ratificação da rejeição- Discussão, 
em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 250/95; aprovação 
ENCERRAMENTO. 

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

Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacot 
Ermano Batista -Antônio Júlio- Ajalmar Silva - Alber:_ 
Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior- Álvaro Antônio-
Anderson Adauto Anivaldo Coelho Antônio Andrade 
Antônio Genaro - ~ntônio Roberto Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - ~ilac Pinto- Bonifácio Mourão Carlos 
Pimenta - Dílzon Melo- Dinis Pinheiro- Djalma Diniz- Elmo 
Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento Geraldo 
Santanna- Gil Pereira - Gilmar Machado- Hely Tarquínio-
Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Leonídio Bouças - Marcelo Cecé Marcelo 
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Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia-
Mauri Torres- 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. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

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

Plenário, do Deputado José Militão, Secretário de Assuntos 
Municipais. 

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

correspondência: 
"OFÍCIO* 

Santa Luzia, 30 de junho de 1995. 
Exmo. Sr. Deputado Estadual: 
O Prefeito Municipal de Santa Luzia, Vice-Prefeito, 

Vereadores, lideranças comunitárias, autoridades 
eclesiásticas e demais parcelas representativas de todos os 
segmentos sociais e políticos do município, preocupados com 
a maneira com que vem sendo tratada a emancipação do 
Distrito de São Benedito, vem esclarecer o seguinte: 
- caso ocorra a emancipação, o Distrito passará a contar 

com uma área urbana de 29 quilômetros quadrados, 
insuficiente para conter a população atual, estimada em 
110.000 habitantes; 
- os recurs0s oriundos da arrecadação de impostos se 

concentrarão em mais de 80% no distrito-sede; 
- inexistirão áreas para equipamentos comunitários, tais 

como escolas, hospitais, estação de tratamento de esgoto, 
aterro sanitário, cemitérios e outros; 

- inexistirão áreas para expansão industrial do distrito; e 
-a máquina administrativa absorverá quase a totalidade dos 

recursos municipais. 
Estão em fase de construção, naquele distrito, 

Socorro e um CAIC, que demandarão cerca de 
funcionários, sendo impossível um funcionamento 
caso haja a emancipação. 

um Pronto-
300 novos 

adequado, 

Essas são algumas das muitas implicações que condenarão o 
Distrito de São Benedito a uma condição de miserabilidade 
total. 
Assim sendo, solicitamos especial atenção à nossa causa. 
Wilson de Sousa Vieira, Prefeito Municipal de Santa Luzia -

Antônio Soares Diniz Filho, Vice-Prefeito Municipal." 
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- À Comissão de Assuntos Municipais para anexar ao processo 
de emancipação do Distrito de São Benedito. 
*-Publicada de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Dos Srs. Arlindo Porto, Senador, e Jair Siqueira, Deputado 

Federal, manifestando seu apoio ao prote~ : desta Assembléia 
contra a possivel transferência da :jministração de 
estabelecimentos da CEF de Minas Gerais p~-: outras unidades 
da Federaçf::. 

Dos Srs. ~dão Alves Pereira, José Reis de Assis e Sérgio 
Marcos Carvalho Breder, Prefeitos Mu:icipais de Alpercata, 
Jaguaraçu e Manhuaçu, respectivament~; Adair Moreira de 
Miranda, Altino Gabriel de Souza, Demétrio Rodrigues de 
Souza e Rubens Ferreira da Silva, Presidentes das Câmaras 
Municipais de Jaguaraçu, Mendes Pimentel, Lontra e São Jo~
da Ponte, respectivamente; Flávio Cheker e Jonas Emeric1. 
Vereadores às Câmaras Municipais de Juiz de Fora e ManhuaçL, 
respectivamente; Joaquim Luciano Pinto, Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mendes Pimentel; Edir 
Fideles de Souza, Presidente do Sindicato Rural de Mendes 
Pimentel; Wilson Vial, Venerável da Loja Maçônica Estrela de 
Belém; Lycurgo Rafael Faran, solicitando o apoio da Casa à 
aprovação do Projeto de Lei nQ 285/95, em sua forma 
original. (-Anexem-se ao Projeto de Lei nQ 285/95.) 

Do Sr. Carlos Alberto Cota, Diretor-Presidente da COMIG, 
informando a composição da diretoria executiva da empresa, 
eleita em 12/6/95. 

Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG, 
informando, em atenção a requerimento do Deputado Kemil 
K~maira (eletrificação das localidades que mencion~)! ~ue 
tecnicos da companhia estão tomando as prov1denc1as 
cabiveis, com vistas à realização das obras dentro das 
normas do Programa Luz de Minas. 

Do Sr. Geraldo Resende, Superintendente Regional do INCRA 
em Minas Gerais, acusando recebimento de convite para 
participar de reunião que tratará da situação das terras dos 
posseiros no Projeto Jaiba. (- À Comissão Especial - Projeto 
Jaiba.) 

Do Sr. Carmo Amaral Melo, Vereador à Câmara Municipal de 
Oliveira Fortes, e outros, e do Sr. Helena Macario Machado, 
Vereador à Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio, e 
outros, manifestando sua posição contrária à inclusão do 
Povoado do Campestre no processo de emancipação do Distrito 
de Correia de Almeida. (- Distribuidos à Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 
Governador do Estado, encaminhando, em atenção a 
requerimento do Deputado Kemil Kumaira (conclusão do sistema 
de abastecimento de água nas localidades de Valão e 
Sucanga), informações prestadas pela COPASA-MG, dando 
ciência da necessidade da liberação de recursos para a 
realização do serviço. 

Do Sr. Wilson Calvo Mendes Araújo, Adjunto da Subchefia de 
Relações Intergovernamentais da Casa Civil da Presidência da 
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República, informando o encaminhamento do Oficio nQ 
1.103/95, desta Casa, ao Ministério da Fazenda. 

Do Sr. Jacob Lopes de Castro Máximo, Presidente da Caixa de 
Assistência dos Advogados de Minas Gerais CAA-MG , 
encaminhando Relatório do Fundo Judiciário, sobre atos 
remunerados praticados nos últimos três anos pelos cartórios 
extrajudiciais de Belo Horizonte, e informando que os 
relatórios referentes a comarcas do interior serão enviados 
brevemente. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Otto Ferreira Maia, Presidente da Associação dos 
Municípios da Microrregião da Vertente Ocidental do Caparaó 
- AMOC -, solicitando a inclusão no orçamento do Estado para 
1996 da construção de hospital regional no Município de 
Caratinga. 

Do Sr. José Amélio Miranda, Vice-Presidente da Cooperativa 
Mineira Agropecuária de Muzambinho Ltda., solicitando que os 
Deputados votem contra a proposta de transferência do IEF 
para a Secretaria do Meio Ambiente. (- Anexe-se ao Projeto 
de Lei nQ 285/95.) 

Do Sr. José Lopes da Silva, Presidente da Comissão de 
Emancipação do Distrito de Piedade, solicitando informações 
acerca da tramitação do processo de emancipação desse 
Distrito, já que, até o momento, a Assembléia não encaminhou 
requerimento para realização do plebiscito. 

Do Sr. Maurício Valadão Reimão de Melo, membro do Sindicato 
Rural de Ubá, solicitando que a Casa interceda junto ao 
Governador do Estado em favor da instalação de administração 
regional no Município de Ubá. (- Anexe-se ao Projeto de Lei 
nQ 343/95.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Reinhold Stephanes, Ministro da Previdência e 

Assistência Social, agradecendo o envio do "Relatório Gerai 
das Audiências Públicas Regionais de 1994". 

Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, comunicando o 
encaminhamento do Requerimento nQ 166/95, do Deputado Raul 
Lima Neto, à FEAM. 

CARTÕES 
Do Sr. Carlos Melles, Deputado Federal (2), agradecenc: 

convites para o Ciclo Nacional de Debates e para a reunião 
em homenagem ao Sr. Celso Mello de Azevedo. 

Do Sr. Zaire Rezende, Deputado Federal, agradecendo o envio 
da publicação "Eleições 1994". 
o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e ~ 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequen: 
Expediente. 

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

PROJETO DE LEI No 350/95 
Cria programa de fomento agroindustrial para investimento 

em capital fixo. . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1o -Fica criado o Programa de Fomento à Instalação e 
à Expansão de Agroindústrias do Estado de Minas Gerais -
PROFAI-MG. 
Art. 2Q - O programa objetiva fomentar a instalação de 

agroindústrias de qualquer porte, estimular a expansão e a 
modernização das existentes, em investimentos de capital 
fixo. 
Art. 3Q -Os recursos destinados ao PROFAI-MG provêm do 

orçamento fiscal do Estado e se destinam a financiar parte 
do pagamento do ICMS que vier a ser recolhido pelos 
beneficiários durante o período de fruição do benefício. 
Art. 4Q - Para os efeitos do PROFAI-MG, são considerados 

agroindústrias os empreendimentos que se enquadram na 
política agroindustrial do Estado, os projetos que 
incorporam máquinas, equipamentos. resíduos industriais ou 
matérias-primas produzidas no Estado, bem como os que 
contemplem o aproveitamento agroindustrial dos ·ecursos 
naturais agropecuários e agrícolas e seus derivados, e 
projetos que absorvam ou difundam modernos processos 
tecnológicos voltados para a agroindústria, a critério do 
agente gestor do programa. 
Art. 5Q -O prazo de fruição do benefício varia de 4 

(quatro) a 8 (oito) anos, de acordo com as características 
do empreendimento, contados a partir do início comprovado 
das operações agroindustriais do projeto. 

§ 1Q - No caso de implantação de nova planta do complexo 
agroindustrial, e em caso de expansão ou modernização, o 
prazo contará a partir do início comprovado das obras das 
novas instalações. 

§ 2Q Os projetos enquadrados no PROFAI-MG serão 
classificados de acordo com sua localização: 

I - Classe A -projetos localizados nas regiões Norte, 
~ardeste, do Jequitinhonha - Mucuri e do Rio Doce: 
a) primeiro e segundo anos: financiamento de 75% (setenta e 

cinco por cento) do ICMS devido; 
b) terceiro e quarto anos: financiamento de 60% (sessenta 

por cento) do ICMS devido; 
c) quinto e sexto anos: financiamento de 45% (quarenta e 

cinco por cento) do ICMS devido; 
d) sétimo e oitavo anos: financiamento de 30% (trinta por 

cento) do ICMS devido; 
II Classe B 

Metalúrgica e de 
Metropolitana de 
Francisco: 

projetos localizados nas regiões 
Campo das Vertentes (exceto a Região 

Belo Horizonte), Zona da Mata e Alto São 

a) primeiro e segundo anos: financiamento de 60% (sessenta 
por cento) do ICMS devido; 

b) terceiro e quarto anos: financiamento de 45% (quarenta e 
cinco por cento) do ICMS devido; 
c) quinto e sexto anos: financiamento de 30% (trinta por 

cento) do ICMS devido; 
III - Classe C projetos localizados nas reg1oes Sul, 

Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Região Metropolitana de 
Belo Horizonte: 
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a) primeiro e segundo anos: financiamento de 50% (cinqüenta 
por cento) do ICMS devido; 

b) terceiro e quarto anos: financiamento de 40% (quarenta 
por cento) do ICMS devido; 
c) quinto e sexto anos: financiamento de 30% (trinta por 

cento) do ICMS devido. 
Art. 6Q -O agente gestor do programa será o Banco de 

Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -. ao qual 
competirá a avaliação e a aprovação do projeto, elaborado 
segundo o seu roteiro e a sua orientação. 
Art. 7Q -O agente financeiro do programa será o Banco do 

Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE -, ao qual competirá 
liberar os recursos conforme cronograma de desembolso 
aprovado pelo agente gestor e mediante comprovação do valor 
do ICMS devido. 
Art. 8Q -Os recursos do programa serão repassados pela 

Secretaria de Estado da Fazenda ao agente financeiro, dentro 
dos limites do crédito orçamentário de cada exerc':io 
financeiro. 
Art. 9Q -Os encargos financeiros do programa obedeceu. a 

critérios seletivos, conforme a região de localização do 
empreendimento: 
I- Classe A -projetos localiz2dos nas regiões Norte, 

Nordeste, do Jequitinhonha-Mucuri e :o rio Doce: 
a) comissão: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) no ato da 

liberação dos recursos; 
b) juros: 3% (três por cento) ao ano; 
c) correção monetária: 50% (cinqüenta por cento) do IGPM-

FGV; 
II Classe B projetos localizados nas regiões 

Metalúrgica, Campo das Vertentes (exceto a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte), Zona da Mata e Alto São 
Francisco: 
a) comissão: 

liberação dos 
b) juros: 4% 
c) correção 

IGPM-FGV; 

2,5% (dois vírgula cinco por cento) 
recursos; 
(quatro por cento) ao ano; 
monetária: 65% (sessenta e cinco por 

no ato da 

cento) do 

III- Classe C -projetos localizados nas regiões Sul, 
Triângulo, Alto Paranaíba e Região Metropolitana de Belo 
Horizonte: 

a) comissão: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) no ato da 
liberação dos recursos; 
b) juros: 5% (cinco por cento) ao ano; 
c) correção monetária: 80% (oitenta por cento) do IGPM-FGV. 
Parágrafo único - Ficam observadas as normas federais da 

política de desindexação, em vista de serem implementadas 
pelo Governo Federal, para cumprimento do disposto nas 
alíneas 'c' dos incisos I, II e III. 
Art. 10 -O prazo de carência dos pagamentos variará de 1 

(um) a 3 (três) anos, e o prazo de amortização, de 3 (três) 
a 5 (cinco) anos, a critério do agente gestor do programa. 
Art. 11 -As pequenas e microempresas que investirem em 

capital fixo e cujo resultado exceda o limite para isenção 
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estabelecido na Lei nQ 10.992, de 30 de dezembro de 1992, e 
no Decreto nQ 34.566, de 27 de fevereiro de 1995, farão jus 
aos benefícios estabelecidos nos arts. 5Q e 6Q desta lei. 
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 13- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de junho de 1995. 
Olinto Godinho 
Justificação: Neste momento importante por que passa o 

País, Minas Gerais tem buscado alternativas visando amenizar 
a forte recessão que vimos atravessando desde o início -~ 
1990. 
A vocação agrícola de nosso Estado é uma realic; ~ 

incontestável. Entretanto, temos perdido, ao longo de= anc~. 
inúmeras indústrias e agroindústrias, em virt~~~ dos 
atrativos fiscais oferecidos pelos Estados de São Paulo 
Goiás, Espírito Santo, Bahia e Paraná, que já possuem seu~ 
programas de fomento agroindustrial, que vão desde a 
concessão de incentivos fiscais e creditícios até o 
envolvimento pessoal de seus Governadores em atividades de 
promoção industrial e agroindustrial. 
Fatos mais recentes mostraram que o Governo do Estado, 

procurando o desenvolvimento de Minas, lançou o programa que 
prevê crescimento de 5% em noss~ Estado. Entretanto, não 
acredito que possa haver crescimento econômico sem que haja, 
sobretudo, incentivo à produção. 
O projeto apresenta propostas de financiamento diferentes 

para as regiões do Estado, beneficiando mais as regiões cujo 
aspecto econômico-social mostre maior carência. Desse modo, 
a proposta beneficia as regiões do Norte, Nordeste, 
Jequitinhonha-Mucuri e rio Doce, onde o índice de 
desenvolvimento industrial e agroindustrial é, seguramente, 
o menor do Estado. 

O PROFAI, cuja criação ora estamos propondo, será o agente 
catalisador da expansão e da modernização do nosso parque 
fabril, gerará novos empregos, incrementará a renda média do 
trabalhador mineiro, proporcionará aumento significativo na 
economia mineira e permitirá o crescimento da receita 
tributária do Estado. 
Estamos convencidos dos méritos deste projeto de lei, que, 

certamente, terá a acolhida dos membros desta Casa. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI NQ 351/95 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao 

Município de Timóteo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a fazer 

reverter ao Município de Timóteo imóvel de propriedade do 
Estado situado naquele munlClplO, na Rua Três, Bairro 
Alegre, constituído de terreno com área total de 487,00m2 
(quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados), denominado 
lote 285, confrontando, pela frente, na extensão de 25, 18m 

/ 
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(vinte e cinco metros e dezoito centímetros), com os lotes 
290 e 10; pela esquerda, na extensão de 25,00m (vinte e 
cinco metros), com o lote 270, e, pelos fundos, na extensão 
de 18,00m (dezoito metros), com os lotes 150 e 160, conforme 
o registro R-1-29.350 do livro 2-DB do Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Coronel Fabriciano. 

Parágrafo único- O imóvel descrito no "caput" deste artigo 
destina-se à construção de uma escola municipal. 

Art. 2Q- O imóvel objeto da presente reversão reverterá ao 
patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos a contar 
da data da publicação desta lei, não lhe for dada a 
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior. 
Art. 3Q Esta iei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Mauri Torres 
Justificação: O objetivo do projeto de lei em tela é 

desonerar a Prefeitura Municipal de Timóteo das despesas com 
o aluguel dos prédios nos quais funcionam as turmas do pré-
escolar municipal. 
A reversão pleiteada justifica-se pelo fato de o Estaco não 

ter dado nenhuma destinação ao imóvel, recebido em doação em 
1983, o qual será aproveitado pelo município. 

Em face do mérito da proposição, contamos com o apoio dos 
nobres pares para sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI NQ 352/95 
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo 

Assistencial Real Grandeza, com sede no Município de Juiz de 
Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Grêmio 

Recreativo Assistencial Real Grandeza, com sede no Município 
de Juiz de Fora. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: O Grêmio Recreativo Assistencial Real 

Grandeza, fundado em 18/3/73, é uma sociedade civil sem fins 
lucrativos que tem como finalidade precípua participar dos 
festejos carnavalescos da cidade de Juiz de Fora, 
contribuindo de forma marcante para o enriquecimento da 
festa do carnaval naquela cidade. 
A entidade empenha-se também em d: ;ulgar composições 

musicais e obras de autores locais, oferecendo assim 
oportunidade para o crescimento cultural de Juiz de Fora. 
Sua diretoria é composta por pessoas idôneas que nada 
recebem pelo exercício de suas funções. 
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Diante do exposto, conto com o apoio de meus pares à 
aprovação dest~ projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 353/95 
Declara de utilidade pública a cãsa da Cultura de Poços de 

Caldas, com sede no Município de Poços de Caldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Casa da 

Cultura de Poços de Caldas, com sede no Município de Poços 
de Caldas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: Os direitos culturais são indispensáveis ao 

pleno exercício da cidadania e, para assegurá-los, deve o 
Estado empenhar-se em apoiar' e difundir as manifestações 
culturais. 
A Casa da Cultura de Poços de Caldas te: JOr objetivo 

patrocinar pesquisas e estudos relacio~ados com a 
preservação da memória histórica do mun1c1p1o e com os 
aspectos sociais, culturais e econômicos da região Sul do 
Estado. 
Desde sua fundação, em 1991, a instituição vem prestando 

serviços à comunidade sob a forma de exposições, cursos, 
seminários e recitais de música, participando do custeio de 
iniciativas artísticas, edições e publicações destinadas ao 
desenvolvimento cultural em geral. 

A declaração de utilidade pública da entidade, que cumpre 
os requisitos legais para tanto. beneficiará a cultura, 
concorrendo para garantir à comunidade o acesso às 
manifestações artísticas e culturais. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Educação para deliberação, nos termcs 
do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 
-O Projeto dE Resolução nQ 354/95 encontra-se publicado 

nesta edição. 
REQUERIMENTOS 

NQ 579/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Governador :o Estado 
e o Secretário da Segurança Pública pela iniciat1va e pelo 
êxito do I Seminário Regional de Segurança Pública, 
realizado em 29/6/95, em Itabira. (- À Comissão de Defesa 
Social.) 

NQ 580/95, do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao envio 
a esta Casa do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. 
(-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Deputado Jorge Hannas (4), solicitando sejam ajuntados 
aos processos de emancipação dos Distritos de São Pedro do 
Avaí, Luisburgo, São Sebastião do Sacramento, no Município 
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requerimentos por ele assinados em 1994, 
estudo da viabilidade de emancipação 
distritos. 
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de Divino, os 
solicitando o 

dos referidos 

Do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado 
apelo ao Superintendente da RFFSA-BH com vistas à melhoria 
da sinalização e à instalação de cancelas com guardas nas 
principais passagens de nível do Município de Betim. 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando a destinação da 
1ª parte de reunião ordinária para homenagear o s~. João 
Rezende Alves, fundador do Hospital Mário Penna. 

Do Deputado Paulo Piau, solicitando seja enviadc Jfício ao 
Presidente da República, aos Ministros da Agricultura, da 
Fazenda e do Planejamento e ao Presidente do Banco Central 
do Brasil manifestando a preocupação desta Assembléia com a 
falta de uma política agrícola por parte do Governo Federal 
para o Estado. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Paulo Schettino, Simão Pedro Toledo, Sebastião Navarro 
Vieira, José Maria Barros e Gil Pereira. 

O Sr. Presidente -
de Oliveira. 

Oradores Inscritos 
Com a palavra, o Deputado João Batista 

O Deputado João Batista de Oliveira- Sr. Presidente, caros 
Deputados, Sras. Deputadas, a propósito do pronunciamento, 
nesta manhã, do Deputado Anderson Adauto, eu, que também já 
havia me inscrito para falar sobre o mesmo tema, com 
pronunciamento até publicado em jornal, não poderia deixar 
de trazer aqui meu pensamento e fazer repercutir o 
importante discurso feito pelo colega Anderson Adauto. 
Vamos ao texto: "Ao que tudo indica, as duas fábricas que a 

Volkswagen pretende instalar no Brasil - uma de ônibus e 
caminhões, outra de motores - não v1rao mais para Minas 
Gerais. Desde a última semana, a impressão que se tem é de 
que nosso Estado está fora da disputa. São Paulo e Rio de 
Janeiro, no entanto, continuam disputando palmo a palmo as 
fábricas, superando um ao outro na quantidade e na qualidade 
de facilidades e benefícios oferecidos à empresa alemã. 
O mais recente ponto na luta pelas fábricas foi marcado 

pelo Rio de Janeiro. Os empresários fluminenses do setor de 
transporte coletivo, com o apoio - e talvez atendendo a um 
chamado- do Governador Marcello Alencar, se comprometeram 
publicamente a só comprar ônibus da Volks caso ela venha a 
se instalar naquele Estado. 

Enquanto se acirra a disputa entre o Rio e São Paulo pelas 
duas fábricas, Minas, sentindo-se previamente derrotada, 
recolhe-se, fica em silêncio. Não oferece nada de 
sigr~ficativo para receber esses investimentos de quase 
US$1.000.000.000,00. Nosso Governador sequer conclama os 
empresários mineiros de transporte coletivo a imitarem seus 
colegas cariocas, oferecendo mercado seguro para a fábrica 
de ônibus nos primeiros anos de operação. 
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Parece faltar a Minas e ã sua administração profunda 
compreensão do que essas fábricas significam em termc ~ de 
desenvolvimento para o Estado e para as regiões onde se 
instalarem. A verdade é que as fábricas não virão sozinhas. 
Elas, por si só, garantem a instalação nos seus arredores de 
um poderoso pólo de componentes, autopeças e serviços. 
Assim, essas fábricas têm um efeito multiplicador em termos 
de geração de empregos e de receitas. E isso explica porque 
a competição por elas fica mais acirrada a cada dia. 
fico atemorizado diante do pensamento de que possa estar 

faltando ao Governador Eduardo Azeredo determinação e 
coragem para enfrentar Rio de Janeiro e São Paulo nessa reta 
final da disputa pelas fábricas da Volkswagen. Prefiro 
acreditar, ainda, que a timidez e o evidente alijamento de 
Minas da disputa seja temporário. Que significam apenas um 
cochilo do Governador. Mas agora, mais do que nunca, é 
preciso acordar e entrar na briga para valer. Podemos até 
não trazer as fábricas da Volks. Mas é muito melhor perder 
no calor da disputa do que, simplesmente, na posição de 
espectador. 

Enfrentando Rio e São Paulo nessa competição, Minas Gerais, 
no m1n1mo, estará se credenciando para sediar a fábrica que 
a Renault pretende instalar no País a partir do próximo ano. 
E, quem sabe, para sediar também as operações da Chrysler, 
que anunciou recentemente a intenção de voltar ao mercado 
brasileiro. Ou quem sabe, ainda, num arroubo de ousadia e 
obstinação, pleitear, lã no Oriente, a instalação das 
fábricas japonesas que, neste final de século, são as mais 
dinâmicas e tecnologicamente mais avançadas montadoras de 
automóveis do mundo. É tudo uma que2tão de determinação, de 
abraçar o espírito de luta tão prese~te na história de Minas 
Gerais e do seu povo. 
Sr. Presidente, gostaria também de registrar aqui minhas 

palavras, neste final de semestre e dos primeiros seis meses 
de Governo Fernando Henrique Cardoso. O Presidente Fernando 
Henrique Cardoso nega terminantemente que a recessão 
econômica esteja despontando na linha do horizonte. Quando 
perguntado, ele desconversa, usando para isso a terminologia 
própria dos doutores em ciências sociais. Mas, relutante, 
acaba admitindo que o Brasil vive um período de 
desaquecimento da atividade econômica. 

Os fatos, no entanto, apontam para uma situação muito grave 
que, queira Deus, não evolua para um quadro semelhante ao 
vivido hoje pela Argentina. Mais uma vez, o Brasil corre o 
risco de ser o pais vizinho amanhã. O quadro que começa a se 
desenhar é inquietador: General Motors, Fiat e Ford 
decidiram dar férias coletivas aos trabalhadores, já que os 
pátios de suas fábricas e os salões de suas revendas estão 
abarrotados de veículos; indústrias de eletrodomésticos, 
como a Gradiente, são obrigadas a promover nacionalmente uma 
queima de estoque, para escoar produtos relativos a 90 dias 
de produção; o nível de emprego na indústria caiu 0,411, 
entre abril e maio; as vendas das indústrias têxteis de 
Santa Catarina registraram uma queda de 40% nas encomendas 
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em relação ao mês de janeiro; os juros estratosféricos 
inviabilizam o crédito, coíbem investimentos e provocam 
retração no movimento do comércio; o Banco Central informa 
que o número de protestos cresceu 132% e de concordatas, 
411%, em relação a maio do ano passado. Os empobrecidos 
setores médios já começaram a incorporar o cheque especial 
aos salários. Que dizer, então, aa grande maioria da 
população, os mais pobres? A classe ~édia ainda tem como se 
virar. Os pobres, esses são condenados novamente a todo tipo 
de sacrifícios e privações. 

A situação só tende a se agravar. O Governo Fernando 
Henrique Cardoso, repetindo a cruel terapia econômica já 
aplicada no México e na Argentina, fabrica uma violenta 
recessão. E não adota as políticas sociais compensatórias, 
que amenizam o sofrimento dos mais pobres. 
O desemprego em massa é uma ameaça real. A Ford-Brasil já 

prevê demissões na indústria automobilística no 2Q semestre. 
Os fabricantes de borracha avisam que o setor deverá demitir 
15.000 trabalhadores a partir de agosto. 

No entanto, o Governo Federal finge que não vê e mantém o 
salário-desemprego tal como está, incapaz de suprir pelo 
período determinado as necessidades básicas do trabalhador. 
Tudo o que FHC e sua equipe tem a dizer é que a desindexação 
é uma ótima para o trabalhador, porque lhe trará ganhos 
reais. Ainda que nem todos os trabalhadores tenham força e 
poder de barganha suficiente para sentar à mesa de 
negociação. O Governo acena hipocritamente com o contrato 
coletivo de trabalho para breve. Mas será que até lá haverá 
trabalhadores empregados ainda? 
A terapia econômica em curso seria classificada pelo 

próprio Presidente, nos seus melhores tempos de sociólogo, 
como aviltante, degradante, enfim, coisa da ultra-direita, 
um modelo de estabilização que ele mesmo combateu como 
pesquisador e político, antes de sua rendição incondicional 
à ortodoxia econômica hoje representada pelo Consenso de 
Washington. 

Mas o Presidente de hoje, ao contrário do cientista social 
de ontem, acha muito fácil governar o Brasil, como disse 
recentemente ao jornal italiano "La República". E ele está 
coberto de razão. De fato, é muito fácil governar o País com 
a visão e os métodos de quem sempre esteve no poder, de quem 
criou este País socialmente tão excludente. Difícil, muito 
difícil, seria governar se ele estivesse disposto a romper a 
ordem econômica e social injusta. Se ele, para estabilizar a 
economia nacional, não precisasse provocar uma recessão de 
grandes proporções como a que se avizinha. Muito obrigado." 

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

O Deputado Gilmar Machado* Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, dois assuntos me trazem a esta 
tribuna, na tarde de hoje. O primeiro diz respeito ao Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado, e o segundo, ao Dia 
Nacional de Luta dos Funcionários do Banco do Brasil. Tenho 
certeza de que não é apenas o Dia Nacional de Luta dos 
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Funcionários do Banco do Brasil, mas um dia nacional de luta 
daqueles que defendem uma instituição tão importante como o 
Banco do Brasil. 

Em primeiro lugar, estamos apresentando um requerimento 
pedindo á Casa duas questões: o cumprimento do art. 231 da 
Constituição do Estado, que é o envio, a esta Casa, do Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o qual já foi 
divulgado pelo Governo do Estado, e que a Assembléia 
promova, no mês de agosto, um sem1nar1o legislativo com 
representantes da sociedade civil, da comunidade acadêmica e 
dos demais órgãos do Poder Executivo responsáveis pel2 
implementação desse Plano, para que de fato possamos 
aprofundar-nos no debate sobre o orçamento anual, que deve 
ser orientado a partir, evidentemente, dos dados do Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado. 
Queremos que o Governo envie a esta Casa o Plano. Como 

estabelece a Constituição Estadual, faz-se necessário que 
esta Casa se pronuncie a resoeito deste, e esperamos contar 
com o apoio dos parlamenta·~s para que possamos ter o 
debate. Que se cumpra a Constituição, que este Poder se 
pronuncie, porque entendemos que não pc:emos abrir mão dessa 
prerrogativa, visto que neste 1Q seme~~~e. em muitos casos, 
temos cedido, abrimos mão das nossas prerrogativas 
constitucionais permitindo que o Executivo legisle e governe 
por decretos. Entendemos que isso é extremamente prejudicial 
ao povo mineiro. Solicitamos, para o 2Q semestre, um debate 
muito profundo nesta Casa, a fim de definirmos os rumos do 
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, desenvolvimento 
que deve ser pautado pela descentralização, pela 
impermeabilização e, ao mesmo tempo, pela valorização dos 
aspectos regionais da nossa economia. Entendemos, então, que 
é necessário uma participação ampla c• nossa sociedade nesse 
debate. 
O segundo motivo que nos traz a s,:a tribuna é para que 

possamos deixar aqui, em nome da Bancada do PT e da Frente, 
a nossa insatisfação e a nossa revolta diante do desmonte 
que hoje é praticado contra o Banco do Brasil. Está 
confirmado o fechamento, amanhã, de 14 agências dessa 
instituição no nosso Estado. São elas as agências de 
Ataléia, Medina, Simonésia, Paraguaçu, Capitólio, Cláudio, 
Muriatã, Baependí, Pavão, Agência Nossa Senhora da Abadia, 
em Uberaba; Agência Avenida Brasil, em Patos de Minas; 
Agência Tiradentes, em Contagem, e Agência Marechal, em 
Poços de Caldas. 
Queremos deixar registrado aqui o nosso protesto contra o 

pânico que se cria, hoje, no Banco do Brasil, uma 
instituição que tem caráter social, tem cumprido muito bem 
esse caráter em todo o País, por ser público, e tem 
garantido o crédito agrícola e o apoio às atividades 
sociais. Vem cumprindo isso ao longo dos anos. 
Lamentavelmente, o Governo Fernando Henrique quer desmontar 
uma instituição que foi construída no decorrer da história, 
uma instituição que é modelo de Banco eficiente e que tem 
sido extremamente importante para o nosso desenvolvimento. 
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Estamos presenciando esse desmonte, mas vamos continuar 
resistindo, porque entendemos ser fundamental manter as 
agências do Banco do Brasil funcionando em todo o País, para 
nos auxiliar no seu desenvolvimento. Conclamo a todos os 
parlamentares para que possamos nos somar, neste momento, a 
fim de impedir o fechamento dessas agências e a fim de 
alcançarmos mecanismos fortes que garantam o funcionamento 
do Banco do Brasil. Não podemos concordar com que uma 
agência do Banco do Brasil seja fechada, como no caso de 
campina Verde, sendo que, há um mês, foi inaugurada lá uma 
agência do BRADESCO. A mesma coisa aconteceu na cidade de 
Tapagi: anunciado o fechamento da agência do Banco do 
Brasil, 15 dias depois estavam inaugurando uma agência do 
BRADESCO. Assim que o Governo começa a fechar agências, os 
Bancos particulares começam a entrar. Isso ocorreu, também, 
no caso do CREDIREAL, do BEMGE e de outros. Não podemos 
concordar, não concordamos e estaremos ss~pre nesta luta, 
solidários com todos aqueles que defende~ essa instituição 
extremamente importante. 

Gostaria de justificar a ausência do Deputado Almir 
Cardoso, que é u- parlamentar do PT, neste dia nacional de 
luta, porque des~= ontem ele se encontra em Brasília, 
participando das negociações de comissões parlamentares que 
estão tentando arranjar uma saída para a situação do Banco 
do Brasil. O Deputado Almir Cardoso participa dessa luta dos 
funcionários do Banco do Brasil. 

Nós, o Deputado Almir Cardoso, toda a bancada, a Frente, 
achamos que é fundamental refletir sobre esse desmonte que 
hoje ocorre no País. Futuramente, pagaremos muito caro, se 
não tentarmos, agora, achar uma solução viável para este 
País. Não podemos permitir que se destruam nossas 
instituições da maneira e na velocidade ~ue estão fazendo. É 
necessário que reflitamos neste momento ~·fícil que vivemos, 
para não chegarmos à situação de deses~ero a que chegou o 
México e para a qual caminha a Argentina. Espero que não 
chegue a essa situação. Mas, para isso, é preciso que 
iniciemos nossa luta agora. É o que estamos fazendo. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau -Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, público presente nas galerias, 
representantes da imprensa, serei breve. Subo a esta tribuna 
para lamentar o que aconteceu com o Sr. Jair Antunes 
Barreto, pequeno produtor rural de Conceição das Alagoas, no 
nosso Estado, que a exemplo do que aconteceu com o 
empresário do Café Dupim, também suicidou-se, devido à 
conjuntura adversa que reina na economia deste País, 
sobretudo para os pequenos empresários. Este homem, num 
momento de fraqueza, suicidou-se dentro da agência do Banco 
do Brasil, exatamente por causa do atual sistema de crédito 
rural brasileiro. Foi um momento de fraqueza, sim, mas 
gostaria de dizer aos Srs. Deputados que 2 carga está muito 
pesada. O Plano Real tem uma característica muito especial. 
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Gostaria que os Deputados refletissem sobre isso. As contas 
dos cinco planos anteriores tiveram dois pagadores: o 
trabalhador brasileiro e o produtor rural. Na vigência do 
Plano Real. houve alguns acertos salariais. De U$64,00 o 
salário saltou para U$70,00 e, depois para R$100,00. E, 
diga-se de passagem, o item alimentação está muito barato 
neste País. Isso, na verdade, é o que ~stá dando sustentação 
ao Plano Real, e evidentemente às custas do produtor rural, 
única categoria que está pagando a conta do Plano Real. 
Chegar, hoje, a um supermercado e comprar 1 kg de frango a 
R$0,75, um pacote de arroz, de primeira. de 5 kg por R$2,50, 
certamente é o que todo brasileiro urbano está aplaudindo. 
Só que faço um alerta a esta Casa. O processo de produção 
deste País está em degradação. No último dia 20, tivemos uma 
manifestação dos produtores rurais com relação a essa 
situação adversa. No último dia 4, tivemos uma paralisação, 
com fechamento das estradas pelos produtores rurais de todo 
o País, num alerta à comunidade urbana por causa desse 
processo. Tenho plena convicção de que, se o Gover~o 
Estadual, os Governos Municipais e o Governo Federal nao 
tomarem consciência dessa situação e não tomarem uma decisão 
política, certamente o Plano Real irá para o espaço. 

Estamos assistindo, hoje, a indústria de fertilizantes, a 
indústria de equipamentos agrícolas, a indústria de tratores 
viverem uma situação realmente difícil. Os pátios de 
máquinas estão entupidos; as indústrias de insumos pa~a 
adubo estão com seus barracões cheios; os produtores rura1s 
não compram, porque não têm segurança para investir em suas 
propriedades. E, a época da decisão está chegando; a época 
da decisão é agora. Nós podemos passar por uma situação 
extremamente constrangedora nas próximas safras, de 1995 e 
1996, vendo um pais continental, como é o nosso, com imenso 
potencial para produzir alimentos, fibras e energia, ser o 
primeiro importador de alimentos no mundo. Isso, para nós, 
será um verdadeiro vexame. Ouvimos o nosso Secretário 
Alysson Paulinelli dizer que já somos o segundo maior 
importador de alimentos no mundo e isso é uma vergonha para 
nós, brasileiros. Estamos correndo o risco de sermos, no ano 
que vem, o 1Q importador mundial de alimentos. 
Gostaria, também, de fazer um alerta com relação ao Plano 

de Estabilização Econômica do Governo, que não está levando 
em consideração os pequenos empresários, a pequen~ 
indústria, o pequeno comércio, o pequeno produtor rural. E 
bonito falarmos em economia de mercado, em globalização da 
economia, mas isso, é bom para os países que têm uma 
economia sólida, que se encontram estabilizados. O Brasil 
ainda precisa proteger o seu pequeno empresar1o, porque, 
caso contrário, o caos poderá ser grande, não só pela perda 
do nosso Plano Real mas, principalmente, por trazer ao Pais 
a intranqüilidade social. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Olinto 
Godinho. 

O Deputado Olinto Godinho Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, imprensa aqui presente, senhores 
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e senhoras presentes neste parlamento, neste momento 
importante por que passa o País, Minas Gerais tem que buscar 
alternativas visando amenizar a forte recessão que vimos 
atravessando desde o início de 1990. 

A vocação agrícola de nosso Estado é uma realidade 
incontestável, entretanto, temos perdido ao longo dos anos 
inúmeras indústrias e agroindústrias em virtude dos 
atrativos fiscais oferecidos pelos Estados de São Paulo, 
Goiás, Espírito Santo, Bahia e Paraná, que já possuem seus 
programas de fomento agroindustrial, que vão desde a 
concessão de incentivos fiscais e creditícios até o 
envolvimento pessoal de seus Governadores em atividades de 
promoção industrial e agroindustrial. 
Fatos mais recentes mostraram que o Governo do Estado, 

procurando o desenvolvimento de Minas, lançou programa que 
prevê crescimento de 5% de nosso Estado, mas não acredito 
que possa haver crescimento econômico sem que haja, 
sobretudo, incentivo à produção. 

Protocolamos ontem projeto de lei cri2ndo o Programa de 
Fomento Agroindustrial - PROFAI , pa-~ investimento em 
capital fixo, cuja proposta preceitua financiamento do ICMS 
de acordo com as regiões do Estado, beneficiando mais as 
regiões cujo aspecto socioeconômico mostre maior carência. 
Desse modo, a proposta beneficia todo o Estado de Minas. As 
regiões Norte e Nordeste e dos vales do Jequitinhonha-
Mucuri, do rio Doce e do Suaçuí, nas quais o índice de 
desenvolvimento industrial e agroindustrial é seguramente o 
menor do Estado, terão financiamento em até 8 anos com 
percentuais que variam de 30% a 70% do ICMS devido e, ainda, 
juros que variam de 3% a 5% ao ano, de acordo com a 
localização territorial do empreendimento. 
O PROFAI, cuja criação estamos propondo, será o agente 

catalisador da expansão e da modernização do nosso parque 
fabril, gerando novos empregos, incrementando a rendé média 
do trabalhador m1~eiro, proporcionando aumento significativo 
na economia mineral e permitindo o crescimento da receita 
tributária do Estado. 
Estamos convencidos dos méritos do projeto de lei ora 

apresentado, que, certamente, terá a acolhida dos membros 
desta Casa. 
Aproveito ainda para parabenizar o Deputado Anderson Adauto 

pela bela exposição em favor de que Minas entre na guerra 
fiscal, para garantir ao povo mineiro oportunidade de 
emprego e ao poder público as divisas tão necessárias à 
educação, à saúde, etc. Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

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

Presidência passa à 2ª parte da reun1ao, com a 1ª fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Eleição da Comissão Representativa 
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o Sr. Presidente - A Presidência vai passar à eleição dos 
componentes da Comissão Representativa da Assembléia 
Legislativa para o recesso de julho de 1995, em cumprimento 
ao disposto no§ 7Q do art. 53 da Constituição Estadual e 
dos arts. 15 a 17 do Regimento Interno. 

Os Deputados receberão dos escrutinadores os envelopes 
devidamente rubricados e, em seguida, na cabine, colocarão 
os nomes dos Deputados que irão compor a Comissão 
Representativa da Assembléia. A Presidência esclarece que os 
Deputados deverão assinalar com um "X" tantos nomes quantas 
forem as vagas do partido, conforme indicado na cédula, com 
um total de 15 nomes. 

Como escrutinadores esta Presidência desigr.~ os Deputados 
Elmo Braz e Ermano Batista. 

Com a palavra, o Sr. 1g-Secretário, para proceder à chamada 
para votação secreta. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 
chamada.). 

- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Erm2~o Batista -Antônio Júlio- Alberto Pinto Coelho 
Alm· · Cardoso -Álvaro Antônio- Aniva·~o Coelho- Antônio 
Andrade- Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Pimenta - Dilzon Melo- Djalma Diniz- Elmo Braz-
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Hely Tarquinio- Ivo José-
Jairo Ataide- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio- José 
Braga- José Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira-
Leonídio Bouças - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Maria 
Olívia- Mauri Torres- Olinto Godinho- Paulo Piau- Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Helvécio- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente- Solicito aos escr~~inadores que procedam 
à abertura da urn~ e confiram o núme~~ de sobrecartas com o 
de votantes. 

- Procede-se à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 50 Deputados. Foram encontradas 

50 sobrecartas. Solicito aos escrutinadores que procedam à 
apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - A Presidência vai anunciar o resultado 

da votação para a eleição da Comissão Re··-esentativa da 
Assembléia Legislativa para o recesso de ·_lho de 1995. 
Membros efetivos: pelo PSDB - Deputados Miguel Martini. =lbe 
Brandão, Miguel Barbosa e Ailton Vilela; pelo PMC~ 
Deputados Bonifácio Mourão e Antônio Roberto; pelo PP 
Deputados Gil Pereira e Antônio Genaro; pelo PFL- Deputados 
Sebastião Costa e Leonídio Bouças; pelo PT - Deputados Ivo 
José e Durval Ângelo; pelo PDT Deputado Alencar da 
Silveira Júnior; pelo PL- Deputado Olinto Godinho; pelo PTB 
- Deputado Paulo Schettino. Suplentes: pelo PSDB - Deputados 
João Leite, Maria Olivia, Ajalmar Silva e Kemil Kumaira; 
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pelo PMDB - Deputados AntOnio Andrade e Anderson AdautG 
pelo pp - Deputados Glycon Terra Pinto e Dimas Rodrigues ; 
pelo PFL - Deputados Jairo Ataíde e Jorge Hannas; pelo PT -
Deputados Gilmar Machado e Marcos Helênio; pelo PDT -
Deputado Álvaro Antônio; pelo PL - Deputado Carlos Pimenta; 
pelo PTB - Deputado Dílzon Melo. 
A Presidência declara eleitos os membros da Comissão 

Representativa da Assembléia Legislativa para o recesso de 
julho de 1995. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados 
Paulo Schettino falecimento do Sr. Hélio Cesso, em 
23/6/95; Simão Pedro Toledo falecimento do Sr. José 
Marques de Oliveira Filho, em Pouso Alegre; Sebastião 
Navarro Vieira- falecimento do Sr. Cristiano Prado, em Belo 
Horizonte; José Maria Barros falecimento do Sr. Ornar 
Monteiro Torres Filho, em 29/6/95 (Ciente. Oficie-se.); Gil 
Pereira, Líder da Minoria - permanência do Deputado Raul 
Lima Neto, agora filiado ao PPR, como Vice-Líder do Bloco da 
Minoria (Ciente. Publique-se. Cópias às Lideranças e à 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
- Ato contínuo, são submetidos a discussão e votação e 

aprovados, regimentalmente, cada um por sua vez, os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 8/95, da 
Deputada Maria José Haueisen, que dispõe sobre a legislação 
de trânsito; 27/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que 
dispõe sobre repasse de recursos tributários compensatórios; 
30/95, do Deputado João Batista de Oliveira, que reserva 
cargos de serviços públicos para pessoas portadoras de 
deficiência; 42/95, do Deputado João Batista de Oliveira, 
que institui o cadastro de beneficiários dos programas 
estaduais de habitação popular (À sanção.). 

Requerimentos 
- A seguir, a Presidência encaminha à Comissão de Assuntos 

Municipais requerimentos do Deputado Jorge Hannas (4), 
pedindo a juntada de requerimentos de sua autoria aos 
processos de emancipação dos Distritos de São Pedro do Avai, 
São Sebastião do Sacramento e Luisburgo, no Município de 
Manhuaçu, e Orizânia, no Município de Divino. 

O Sr. Presidente- O Deputado Marcelo Gonçalves solicita, 
na forma regimental, seja destinada a 1ª parte de uma 
reunião ordinária a homenagear o Prof. João Rezende Alves, 
fundador do Hospital Mário Penna e professor da UFMG, que 
completa 88 anos. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XXII do art. 244 do Regimento 
Interno e, oportunamente, fixará a data. 

Em seguida, são submetidos a votação e aprovados, 
regimentalmente, cada um por sua vez, requerimentos dos 
Deputados Paulo Piau seja enviado ofício aos Srs. 
Presidente da República, Ministros da Fazenda, da 
Agricultura e do Planejamento e ao Presidente do Banco 
Central, manifestando a preocupação desta Assembléia 
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Legislativa com relação à falta de política agrícola; e 
Ivair Nogueira seja encaminhado apelo ao Dr. Sérgio 
Augusto Messeder de Castro, Superintendente Regional da 
RFFSA-BH, pedindo seu empenho na adoção de urgentes 
providências por aquele órgão, a fim de melhorar a 
sin2 'zação; e da Comissão de Assuntos Municipais 
sol1: tação ao TRE-MG visando à realização de consulta 
plebiscitária à população do Distrito de Taparuba quanto à 
sua emancipação do Município de Ipanema (Oficie-se.). 

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

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

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

desta reunião os Projetos de Lei nQs 234, 27 e 32?195 e o 
Projeto de Resolução nQ 342/95, em virtude de sua aprovação 
na reunião extraordinária realizada ontem, à noite, bem como 
o Projeto de Lei nQ 260/95, que recebeu emenda na referida 
reunião e retornou à Comissão de Educação. Comunica, ainda, 
que faz retirar da pauta o Projeto de Resolução nQ 349/95, 
uma vez que ele não preenche os pressupostos processuais 
para sua apreciação. 

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

nQ 323/95, do Governador do Estado, que altera a Lei nQ 
6.763 e dá outras providências (redução da carga tributária, 
para até 12%, nas operações internas com óleo diesel e nas 
prestações de serviço de transporte de passageiros). A 
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela 
sua aprovação com a Emenda nQ 1, que apresentou. Emendado em 
olenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização 
~inanceira, que opina pela rejeição da Emenda nQ 2. Em 
JOtação, o projeto, salvo emendas. 

Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio. 
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, público presente, imprensa. O 
encaminhamento pela aprovação da Emenda nQ 1 é o que já 
tínhamos falado hoje, pela manhã, mas volto a reafirmar que 
ela voltou à Comissão de Fiscalização Financeira, por 
receber emenda em Plenário. A emenda em Plenário é a Emenda 
nQ 2, sobre a qual o Deputado Gilmar Machado vai falar, que 
estabelece prazo de 12 meses, para não deixar "ad 
infinitum", por conta do Governador. É uma posição que o 
Deputado Gilmar Machado vai defender, falando do porquê da 
oportunidade dessa emenda apresentada em Plenário. 

A nossa emenda como já disse hoje cedo, e estou 
reafirmando - oportuna, foi discutida na comissão, onde 
houve entendimento das partes. O relator, Deputado Jorge 
Hannas, acolheu a nossa proposição, e o Presidente da 
Comissão, Deputado Geraldo Santanna, também achou que ela 
era bastante correta no sentido de não fazer retroagir a 
isenção na correção do índice UPFMG. 



/ 

198 

Esse imposto, na verdade, é a partir de agosto do ano 
passado e já deveria estar corrigido. É previsto na Lei nQ 
224, art. 5Q, e o Governador se propôs a não fazer essa 
correção. O que tínhamos explicitado é que estamos de acordo 
com isso, mas a partir da publicação desse projeto de lei, e 
não retroativo a 1994, porque, caso contrário, estará se 
isentando desse tributo uma série de empresas do ramo de 
carvoaria. 

O volume 
estaria em 
recolhido. 

não é absurdo, mas, pelo cálculo feito em maio, 
torno de R$1.000.000,00 o que deixou de ser 

O Governo está com um problema: precisa legalizar uma 
atitude, uma decisão que já tomou por livre arbítrio, ou 
seja, deixou de fazer essa correção a partir de agosto de 
1994, mas agora quer legalizar através de projeto aprovado 
por essa emenda, de acordo com esses Deputados. 
Entendemos que podemos até estar de acordo com a 

proposição. Primeiramente, porque o teor do projeto está 
corretíssimo. Já manifestamos a nossa posição, a do PT, que 
também acha que é uma atitude de competição do Estado de 
Minas Gerais, ao baixar essa alíquota, para que possa, 
realmente, competir com os outros Estados na questão do 
transporte, e, especificamente na do óleo diesel. 
Porém, não podemos concordar com dois aspectos: não pode 

ser retroativa a agosto de 1994, tem de ser a partir da 
publicação da lei, julho ou agosto deste ano. Em segundo 
lugar, não podemos dar ao Governo essa autonomia para que 
ele, indefinidamente, comece a arbitrar. Tem que ser 
definido um prazo, não por meio de instrução normativa nem 
de portaria, mas por meio de projeto de lei, ou, na pior das 
hipóteses, através de decreto, o que não está previsto. 
Então, é isso o que propomos: aprovar o projeto com as 

Emendas nQs 1 e 2, que o Deputado Gilmar Machado vai 
defender. Durante a discussão da Emenda nQ 1 houve um acordo 
na comissão. O relator concordou e todos os membros da 
Comissão também. Agora, parece que querem voltar atrás. 
Pedimos, portanto, a aprovação do projeto com a Emenda nQ 1 
e, conseqüentemente, a Emenda nQ 2, que o Deputado Gilmar 
Machado vai discutir. Muito obrigado. 

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

O Deputado Gilmar Machado* Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, 
votamos favoravelmente ao projeto. Gostaríamos de lamentar, 
mais uma vez, essa votação. 

Os Deputados estão demonstrando que, no segundo semestre, 
teremos dificuldade de trabalhar aqui, na Casa, porque os 
acordos que estão sendo feitos nas comissões, que eram 
rigorosamente cumpridos, desde a votação de ontem, já não 
têm mais valor quando chegam ao Plenário. A partir do 
segundo semestre, vamos ter um comportamento diferente. A 
Bancada do PT comunica que todos os acordos com os quais o 
PT se comprometeu, nesta Casa, ele cumpriu. Cumpriu os 
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assinados, os discutidos com os Líderes, tanto nas comissões 
quanto no Plenário. 

Assumimos todos os acordos que fizemos, porque, para nós, a 
palavra ainda vale. Mas, lamentavelmente, as votações, desde 
ontem, começam a demonstrar que a fala de um Lider já não 
vale mais como um compromisso assumido. E, isso é perigoso, 
ruim para o parlamento mineiro. Lamentamos que aquelas 
pessoas que assumem compromisso Líderes que vão às 
comissões fechar acordos conosco - cheguem aqui e façam 
exatamente o contrário, virando as costas a um acordo 
assumido. 
Teremos que reavaliar a forma de fazer acordos nesta Casa, 

porque ainda temos três anos e meio pela frente. Não sabemos 
se o que está escrito estará ou não valendo. Vamos voltar à 
época do Juruna, que levava gravador para registrar as 
coisas que as pessoas falavam. Não sei se isso também vai 
perder o valor. 
A Mesa preparou um Código de Ética. Precisamos recuperá-lo, 

para sabermos, de fato, o que é realmente importante: se 
aquilo que celebramos, através de palavras, terá valor. Todo 
evangélico e todo cristão sabe disso: quando se assume um 
compromisso ou fala algo com uma pessoa, aquilo é mais 
importante do que qualquer coisa. A verdade tem que 
prevalecer. 
Gostaríamos de pedir que algumas pessoas refletissem, nesse 

recesso parlamentar, para que no segundo semestre possamos 
ter uma nova postura, que a ética possa prevalecer. 
O Governo está pedindo para retroagir a 1994 as 

negociações, para ele poder mexer nisso. Tudo bem: está 
aprovado. Ele quer, então, ficar com esse poder. 

H~ 
~ 

Não o Governador, mas o próprio Secretário, porque são atos 
normativos dos Secretários a revisão de taxas e a anistia 
fiscal, em alguns casos, da forma que eles quiserem e pelo 
tempo que eles quiserem. O que nós estamos propondo é que se 
fixe esse prazo em 12 meses. Estamos pedindo que haja, pelo 
menos, um limite para esses atos, para essas isenções por 
meio de atos normativos dos Secretários e que esse limite 
seja de 12 meses. Esse tempo é mais do que suficiente para 
que eles possam regularizar essa situação. Ao rejeitarmos a 
emenda, estaremos deixando que essa regularização se faça no 
tempo em que o Governo e os Secretários quiserem. Pode até 
durar a gestão inteira do Governador Eduardo Azeredo, o que 
achamos extremamente ruim. Pedimos aos parlamentares que 
pensem. Estamos querendo aprovar uma emenda para que o 
Governo tenha um ano para regularizar suas pendências nessa 
área. E, posteriormente, para dar qualquer isenção ou para 
rever qualquer taxa, o Governo terá de consultar o Plenário. 
Ao rejeitar essa emenda, estaremos dizendo o seguinte: o 
Governo está autorizado a fazer o que quiser, por meio de 
atos normativos, e os Secretários podem fazer o que 
quiserem, durante o tempo que quiserem. No dia em que eles 
acharem por bem o Legislativo ser consultado, enviam outro 
projeto para que possamos votar, o que é muito ruim para 
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nós. Por isso, pedimos apoio dos nobres colegas à aprovação 
da Emenda nQ 2. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1, que recebeu 
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 
o Deputado Marcos Helênio Sr. Presidente, solicito 

verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental. 
- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente- Votaram contra a emenda 34 Deputados; 

votaram a favor 4 Deputados. Está rejeitada a Emenda nQ 1. 
Em votação, a Emenda nQ 2, que recebeu parecer pela 

rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 
o Deputado Gilmar Machado- Peço verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental. 
- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente - Votaram contra a emenda 32 Deputados; 

votaram a favor 5 Deputados; 2 se abstiveram de votar. Está 
rejeitada a Emenda nQ 2. Fica, portanto, aprovado, em 1Q 
turno, o Projeto de Lei nQ 323/95. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

A seguir, é submetido a discussão e votação e 
regimentalmente aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 
250/95, do Governador do Estado, que autoriza a RURALMINAS a 
doar imóvel ao Município de Jaíba para o fim que menciona (À 
Comissão de Redação.). 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não 

havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, 
sexta-feira, dia 7, às 14 e às 20 horas. Convoca, ainda, 
para a ordinária de debates, também de amanhã, às 9 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 
EM 4 DE JULHO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 

DIA): 1ª Fase: Requerimentos: Requerimentos dos Deputados 
Romeu Queiroz (2) e Ermano Batista e da Comissão de Assuntos 
Municipais (2); aprovação- 2ª Fase: Discussão e votação de 
proposições: Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
329/95; apresentação das Emendas nQs 1 a 3; encerramento da 
discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à 
Comissão de Administração Pública- Discussão, em 2Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 11/95; aprovação, na forma do vencido 
em 1Q turno - Questão de ordem; chamada para recomposição do 
número regimental; existência de "quorum" para 
prosseguimento dos trabalhos - Discussão, em 2Q turno, do 
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Projeto de Lei nQ 42/95; encerramento da discussão; 
discursos dos Depu•ajos Ivair Nogueira e Raul Lima Neto; 
ac-ovação- Discus~~~. em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
22~/95; aprovação, na forma do Substitutivo nQ 1 
Disc~ssão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 2/95; 
aprovação, na forma do vencido em 1Q turno - ENCERRAMENTO. 

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

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob 
- Ermano Batista- Ailton Vilela- Ajalmar Silva- Alencar 
da Silveira Júnior- Almir Cardoso - Álvaro Antônio -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio 
Roberto- Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro- Dilzon Melo- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro-
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado Hely Tarquinio Ivair 
Nogueira- Ivo José- João Batista de Olivei-a- João Leite 
-Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio 
- José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonidio 
Bouças - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
Marcos Helênio -Maria Olívia Mauri Torres Olinto 
Godinho- Paulo Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo-
Toninha Zeitune. 

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

1ª PARTE 
Ata 

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

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
ta Fase 

o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2ª parte da reunião, em sua 1ª 
Fase, com a votação de requerimentos. 

Requerimentos 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, nos 

termos regimentais, cada um por sua vez, requerimentos do 
Deputado Romeu Queiroz (2), em que solicita regime de 
urgência para a tramitação do Projeto de Lei nQ 260/95, do 
Governador do Estado, e reunião conjunta para apreciação do 
referido projeto; do Deputado Ermano Batista, em que 
solicita Tramitação em regime de urgência do Projeto de 
resolução nQ 342/95, da Mesa da Assembléia (Cumpra-se.); e 
da Comissão de Assuntos Municipais (2), contendo pedido ao 
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TRE para realização de consulta plebiscitária sobre 
emancipação, à população dos Distritos de São Benedito, no 
Município de Santa Luzia, e de Condado do Norte e Olímpio 
Campos, no Município de São João da Ponte (Oficie-se.). 

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 329/95, do 

Governador do Estado, que autoriza o Estado de Minas Gerais 
a contratar operação de crédito para os fins que menciona e 
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam 
pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há or~:ores 
inscritos. 
- Vêm à Mesa: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 329/95 
EMENDA NQ 1 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 

acordo com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento- BIRD -, a fim de viabilizar a extensão das 
obras relativas à linha de metrô de Belo Horizonte.". 
Sala das Reuniões, de julho de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: Atualmente, não há dúvida de que o transporte 

coletivo de passageiros, seja ferroviário ou rodoviário, 
constitui serviço público de significativa importância na 
Vida da sociedade, em virtude de seu alcance e da comodidade 
que tal forma de transporte proporciona aos usuários. 
O metrô de Belo Horizonte, cuja implantação ocorreu a 

partir de 1981, enfrentou diversos problemas desde essa 
época, principalmente pela escassez de recursos financeiros 
necessários à sua efetivação, o que provocou a paralisação 
das obras e o retardamento dos trabalhos durante muito 
tempo. As conseqüências desse atraso, bem como ~s 
deficiências que hoje afetam o metrô da Capital minei·a, 
repercutem diretamente no interesse coletivo, no cotidiano 
do grande número de pessoas que dependem desse valioso meio 
de transporte. 

Como esta Casa Legislativa foi cientificada pelo Governador 
do Estado de que o Governo Federal já obteve, junto ao BIRD, 
o financiamento indispensável à realização das obras de 
extensão da linha, torna-se imprescindível a autorização 
deste parlamento para que o Estado possa assinar acordo com 
o referido Banco e concretizar o projeto, a bem do interesse 
público. 
Dada a relevância da matéria, esperamos contar com o apoio 

dos ilustres pares desta Assembléia com vistas à aprovação 
desta emenda. 

EMENDA NQ 2 
Inclua-se onde convier: 
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operação de créditc je que trata o art. 1Q 
seguintes condiçõe~ 

I correção 
correspondente a, 
valor do IGPM; 

do valor do empréstimo por índice 
no máximo, 80% (oitenta por cento) do 

II- taxa de juros de até 3% (três por cento); 
III - prazo de 8 (oito) anos para quitar o débito, com 

prazo de carência de 2 (dois) anos. 
Sala das Reuniões, 4 de julho de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: As condições para a operação de crédito foram 

apenas informadas na Mensagem nQ 17/95, devendo CJnstar no 
corpo do projeto. 

EMENDA NQ 3 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... -O Poder Executivo enviará á Comissão de 

Fiscalização Financeira e Orçamentária informações 
detalhadas sobre os projetos financiados com os recursos 
previstos nos incisos IV e VI do art. 1Q desta lei.". 
Sala das Reuniões, 4 de julho de 1995. 
Gilmar Machado 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão, foram apresentadas emendas dos Deputados Ronaldo 
Vasconcellos e Gilmar Machado (2), que receberam os nQs 1, 2 
e 3, respectivamente. Nos termos do § 2Q do art. 195 do 
Regimento Interno, a Presidência vai devolver o projeto com 
as emendas á Comissão de Administração Pública, para receber 
parecer. 

- Ato contínuo, é submetido a discussão e votação e 
aprovado, regimentalmente, em 2Q turno, na forma do vencido 
em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 11/95, do Tribunal de 
Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos nos quadros 
das Secretarias dos Tribunais de Justiça e de ;·çada do 
Estado e dá outras providências. À Comissão de Red~;ão. 

O Deputado Sebastião Helvécio -Solicito recomposição de 
"quorum", Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. Solicito ao 1Q-Secretário 

que faça a chamada. 
O Sr. Secretário (Deoutado Rêmolo Aloise) 

chamada.) 
(- Faz a 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 42 Deputados. Há 
"quorum" para o prosseguimento da reunião. 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 42/95, do 

Deputado João Batista de Oliveira, que institui o Cadastro 
dos Beneficiários dos Programas Estaduais de Habitação 
Popular. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto. 

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. Com a palavra, para 
encaminhar, o Deputado Ivair Nogueira. 

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Prefeito Wilson Vieira, lideranças de Santa Luzia e São 
Benedito: com referência a esse projeto, nada a encaminh2· 
mas gostaria de deixar aqui a manifestação da vontac0 

( 



/ 

204 

popular do povo de São Benedito, que é contrário à 
emancipação desse distrito. 
Durante a realização da reunião da Comissão de Assuntos 

Municipais, tive oportunidade de apresentar uma defesa ampla 
desse distrito. Em seis laudas, pudemos constatar a falta de 
cemitério, a integração das zonas urbanas, ou seja, o 
perímetro urbano de São Benedito é o mesmo de Santa Luzia, 
condições que impedem a emancipação por não atenderem aos 
requisitos legais. 
Estaríamos emancipando um distrito que se :~- .aria 

município sem a devida condição financeira de se su::entar. 
Temos presenciado a participação do Governo do Estado, que 
vai-se mobilizar para evitar um número maior de 
emancipações, pois o Estado não poderia, de forma nenhuma, 
sustentar mais e mais municípios em Minas Gerais. 

Por essas razões, deixamos aqui registrada a nossa posição 
contrária à emancipação de São Benedito. O povo de São 
Benedito, a Igreja e toda a comunidade são contrários à 
emancipação desse distrito. 

Temos certeza de que em um plebiscito não irão aprovar a 
emancipação, porque São Benedito é uma região muito pobre, 
e, ainda mais, com as obras que estão sendo feitas. o número 
de funcionários, o pronto-socorro e o CAIC, os recursos a 
isso destinados, na verdade, não seriam suficientes para 
cobrir todas as despesas. Por esse motivo, pela falta de 
cemitério, pela integração da zonas urbanas e por não 
atender ao sentido da lei, manifestamo-nos contrários à 
emancipação de São Benedito. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o 
Deputado Raul Lima Neto. 

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
pessoas presentes nas galerias, parece-me que os senhores 
das galerias não perceberam - e com pesar o digo - que o 
projeto de emancipação de São Benedito já foi aprovado, bem 
como foi aprovado nesta Casa que seja feito o plebiscito 
para que a população decida se será ou não emancipado esse 
distrito. Repito: os que estão nas galerias não estão 
percebendo, mas o projeto já foi votado e aprovado nesta 
Casa. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Fica. p9rtanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 
42/95. A Comissão de Redação. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 222/95, da 
Deputada Maria José Haueisen, que torna obrigatória a 
divulgação de informações sobre o seguro de danos pessoais 
causados por veículos automotores terrestres. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Defesa do Consumidor opina pela sua aprovação na 
forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 222/95 
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na forma do Substitutivo nQ 1. À Comissão de Defesa do 
Consumidor. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 2/95, do 
Deputado Marcos Helênio. que dispõe sobre a construção de 
estação de piscicultura em represa de usina hidrelétrica a 
ser implantada no Estado. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1Q turno. Em discussão. o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o 
Projeto de Lei nQ 2/95 na forma do vencido em 1Q turno. À 
Comissão de Redação. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
as extraordinárias de amanhã, dia 5, às 9 e às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação, e para a ordinária 
deliberativa, também de amanhã, às 14 horas. com a ordem do 
dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 22a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 5 DE JULHO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley 
Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 
DIA): la Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
votação-de pareceres: Parecer da Comissão Especial sobre a 
Mensagem nQ 16/95, do Governador do Estado; aprovação - 2ª 
Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em 1Q 
turno, do Projeto de Resolução nQ 342/95; discurso do 
Deputado Ermano Batista; encerramento da discussão 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agost'-no Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieir2 Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob 
- Ermano Batista- Antônio Júlio- Aílton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio 
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho Arnaldo 
Penna- Bilac Pinto - Bonifácio Mourão- Carlos Pimenta-
Clêuber Carneiro - Dílzon Melo- Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Santanna- Gil Pereira - Gilmar Machado- Hely Tarquínio-
Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Leonídio Bouças - Marcelo Cecé Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia-
Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
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Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa 
Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

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

1ª PARTE 
Ata 

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

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Nos termos 

do edital de convocação, a Presidência vai passar à 2a parte 
da reunião, com a discussão e a votação na matéria constante 
na pauta. 

1ª Fase 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa que fez retirar da pauta os 
requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais solicitando 
ao TRE a realização de consulta plebiscitária no Distrito de 
São Be~edito, quanto à sua emancipação do Município de San:~ 
Luzia, e nos Distritos de Condado do Norte e Olímpio Campos. 
quanto à sua emancipação do Município de São João da Ponte. 
Informa, ainda, que fez retirar da pauta, também, os 
Projetos de Lei nQs 11, 42, 222 e 2/95, em virtude de sua 
apreciação na reunião extraordinária realizada ontem à 
noite, e que o Projeto de Lei nQ 329/95 voltou à Comissão de 
Administração Pública para receber parecer sobre as emendas 
a ele apresentadas na referida reunião. 

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

Mensagem nQ 16/95, do Governador do Estado, que submete à 
apreciação desta Casa o nome do Dr. Adair Ribeiro para 
integrar, na condição de membro, o Conselho Estadual de 
Educação. O parecer conclui pela aprovação do nome. Em 
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação 
por escrutínio secreto, nos termos do art. 62, XXIII, "b", 
da Constituição do Estado. Antes, lembra ao Plenário que os 
Deputados que desejarem aprovar o parecer deverão votar 
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". 
Convido para servirem como escrutinadores os Deputados 
Ajalmar Silva e Jorge Hannas. Com a palavra, o Sr. 1Q-
Secretário para proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 
chamada.) 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -Recomendo aos 

escrutinadores que procedam à abertura da urna e à 
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o 
de votantes. 
- Procede-se à verificação. 
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O Sr. Presidente - Votaram 44 Deputados. Foram encontradas 
na urna 44 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência 
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos 
votos. 

- Apuram-se os votos. 
O Sr. Presidente Votaram "sim" 44 Deputados. Está 

aprovado o parecer. Oficie-se ao Governador do Estado. 
2a Fase 

O Sr. Presidente - Esgotadã a matéria destinada à 1ª fase, 
a Presidência passa à 2ª fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - Esta Presidência suspende os trabalhos 

por 15 minutos, atendendo solicitação das Lideranças, para 
que acordem sobre a apreciação da matéria constante na 
pauta. Estão suspensos os trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Resolução nQ 342/95, 

da Mesa da Assembléia, que altera o sistema de carreira da 
Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. A Mesa da Assembléia opina 
pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Para 
discuti-lo, o Deputado Ermano Batista. 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
a nossa posição é favorável à aprovação do projeto na forma 
da redação original. 

~ 

Aproveitando a oportunidade, gostaria de apresentar um 
requerimento com a seguinte justificação: (-Lê:) 
-O teor do Requerimento nQ 576/95, lido pelo Deputado 

Ermano Batista , é o publicado na edição do dia 7/7/95. 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência encerra a discussão. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente- A Presidência, verificando de plano a 
;·existência ce "quorum" para a continuação dos trabalhos, 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária 
de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, 
bem como para a extraordinária, também de hoje, às 20 horas, 
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS 
DO ESTADO EM ZONA URBANA OU DE EXPANSÃO URBANA A QUE SE 

REFERE A MENSAGEM NQ 476-A/94 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 

Relatório 
No intuito de se dar cumprimento ao disposto no art. 62, 

XXXIV, da Constituição mineira, o Governador do Estado fez 
remeter a este Legislativo, por via da mensagem em epígrafe, 
550 autos de processos administrativos de legitimação de 
terras devolutas do Estado, situadas tanto em zona urbana 
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como em zona rural, instruídos pela Fundação Rural Mineira-
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS. 

No que diz respeito aos processos de legitimação de terras 
situadas em zona rural, esses foram objeto de apreciação e 
considerados plenamente regulares, daí resultando a 
Resolução nQ 5.150, de 20/10/94. 

Nesta oportunidade, compete-nos examinar a outra parcela 
dos processos, atentando sempre para os pressupostos legais 
que regem a matéria, conforme está prescrito na Decisão 
Normativa da Presidência nQ 18, de 17/6/93. 

Fundamentação 
O dispositivo constitucional retromencionado confere ao 

Legislativo estadual a competência privativa de aprovar 
previamente a alienação e a concessão das terras devolutas, 
ressalvadas aquelas previstas nos incisos I e II do § 3Q do 
art. 247, a saber as alcançadas pelo plano de reforma 
agrária e as que foram enquadradas na categoria de concessão 
gratuitz je domínio. 
A exig2ncia constitucional de prev1a autorização 

legislativa, por se tratar de controle de natureza política, 
a ser exercido de forma plena e em caráter discricionário, 
coaduna-se com o princípio de competência concorrente deste 
Legislativo para elaborar as normas regentes dos bens de 
domínio público. 

Com efeito, reportando-nos ao art. 74, "caput", § 1Q, 
inciso I, da Carta Estadual, vemos que "a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Estado e das entidades da administração 
indireta é exercida pela Assembléia Legislativa, mediante 
controle externo ( ... )", abrangendo "a legalidade, 
legitimidade, economicidade e razoabilidade de fato gerador 
de receita ou determinante de despesa e do que resulta 
nascimento ou extinção de direito ou obrigação". 
Visto que o trato 

pressupostos legais, 
projeto de resolução. 

Conclusão 
oferecido à matéria está acorde. com os 
opinamos pela apresentação do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 354/95* 
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, 

da Constituição do Estado, as alienações das terras 
devolutas que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q - Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto 

no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações 
das terras devolutas especificadas nos termos do anexo des:: 
resolução, observada a enumeração dos respectiv:~ 
beneficiários. 
Art. 2Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Paulo Piau, Presidente - Geraldo Nascimento, relator 

Olinto Godinho. 
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*-O anexo mencionado foi publicado na edição do Diário do 
Legislativo de 8/7/95. 
-Publicado, vai o projeto às Comiss~es de Justiça, de 

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

PARECER SOBRE A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SABARÁ CONTRA 
O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE CARVALHO DE BRITO, 

NO MUNICÍPIO DE SABARÁ - REQUERIMENTO No 123/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O Município de Sabará, por seu representante, o Prefeito 

Municipal, Diógenes Gonçalves Fantini, com fundamento no§ 
1Q do art. 8Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
protocolou nesta Assembléia, dia 21 de junho prox1mo 
passado, representação contra o processo de emancipação do 
Distrito de Carvalho de Brito, naquele município, sob a 
alegação do descumprimento do inciso III do art. 5Q da 
referida lei complementar. A representação, foi recebida na 
mesma data em que foi protocolada, foi publicada em 24/6/95. 

Em 5/7/95, a Comissão Emancipacionista do Distrito de 
Carvalho de Brito, por seu Presidente, Gilberto Alves de 
Faria Morato, manifestou-se sobre a representação do 
Município de Sabará. 

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre a 
representação, nos termos da legislação vigente. 

Fundament~:ão 
Examinemos preliminarmente a representação recebida. 

Pretendendo contestar a emancipação do Distrito de Carvalho 
de Brito, o P·?feito Municipal de Sabará apoiou-se no 
descumprimento oo inciso III do art. 5Q da Lei Comolementar 
nQ 37, de 1995, que preceitua, textualmente: 

"Art. 5Q - Não se permitirá a criação de munic ~io por 
desmembramento nem a anexação de distrito se essas medidas 
implicarem para o município remanescente: 

I - ..................................................... . 
III - a perda da continuidade e da unidade histórico-

cultural do ambiente urbano.". 
Para fundamentar seu pedido, o representante embasou-se no 

§ 1Q do art. 8Q da referida lei, que estabelece, "in 
verbis": 

"Art. 8Q- .............................................. . 
§ 1Q - O município a que pertencer a área emancipanda 

poderá, de forma fundamentada, contestar, junto à Comissão 
de Assuntos Municipais e Regionalização, os dados a que se 
referem os incisos III e IV, até a aprovação, pelo Plenário 
da Assembléia Legislativa, do requerimento de que trata o 
inciso IV do art. 7Q.". 
Conforme se pode depreender do texto transcrito, o § 1Q do 

art. 8Q diz respeito à contestação, pelo município, tão-
somente, do inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis 
municipais e da relação discriminada dos servidores lotados 
na área emancipanda. 

Na verdade, o Prefeito Municipal de Sabará e seu advogado, 
na representação, embora não o tenham feito, pretendiam 

~ 
~ 
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referir-se ao ' 2o do art. 5o que seria c dispositivo 
aplicável à hipótese em questão. Com efeito, ele prevê a 
possibilidade de representação do mun1C1p1o contra a 
emancipação. nos casos previstos nos incisos do próprio art. 
5o, entre os quais se inclui o inciso III, já transcrito por 
nós (Grifas nossos.) 
Ocorre, porém, que o processo de emancipação do Distrito de 

Carvalho de Brito foi aprova:o pelo Plenário desta 
Assembléia em 13/6/95, enquanto ~representação em análise 
foi protocolada e recebida nesta Casa apenas em 21/6/95. 
Conforme estabelece o§ 2Q do art. 5Q da Lei Complementar 

nQ 37, de 1995, o prazo legal para que o município 
represente contra a emancipação esgota-se no momento da 
aprovação, pelo Plenário da Assembléia Legislativa, do 
requerimento da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização que solicita seja enviado ofício ao Tribunal 
Regional Eleitoral solicitando a realização de consulta 
plebiscitária à população do distrito emancipando. 
Ainda preliminarmente, "ad argumentandum", poder-se-ia 

alegar que a Lei Complementar nQ 37, de 1995, sofreu 
alterações recentemente, com a vigência da Lei Complementar 
nQ 39, de 23/6/95, publicada no dia 24 subseqüente. 

De fato, o art. 7Q da Lei Complementar nQ 39, de 1995, 
ampliou o prazo para o município remanescente apresentar a 
representação de que trata o § 2Q do art. 5Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995, até o encerramento da 
discussão, no 2Q turno, do projeto de lei de emancipação. 
Ocorre, porém, que essa dilatação só se aplica às 
circunstâncias acrescidas pelo art. 1Q da Lei Complementar 
nQ 39, de 1995, quais sejam aquelas em que ocorrerem perda, 
pelo município remanescente, de distrito industrial, de mais 
de 80% de sua área territorial, de mais de 3 distritos ou de 
mais de 70% de suas receitas correntes e de capital. Nenhuma 
dessas hipóteses é aplicável à espécie. 

Ademais, o art. 8Q da Lei Complementar nQ 39, cs 1995, 
estabeleceu que os processos de emancipação, em qualquer 
fase de tramitação na Assembléia Legislativa na data de 
24/6/95, sujeitam-se às condições estabelecidas por ambas as 
leis complementares, já citadas. 
Dessa forma, encontra-se precluso o 

de Sabará para representar contra a 
de Carvalho de Brito, não cabendo, 
mérito da representação. 

Conclusão 

prazo dado ao Município 
emancipação do Distrito 

pois, nem o exame do 

Em face do exposto, concluímos pela improcedência da 
representação do Município de Sabará e, conseqüentemente, 
pela continuidade do processo de emancipação c~ Distrito de 
Carvalho de Brito, no referido município. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
José Henrique, Presidente - José Braga, relator João 

Batista de Oliveira- Dílzon Melo- José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 8/95 
ComissãÕ de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 8/95, de autoria da Deputada Maria José 
Haueisen, que dispõe sobre a aplicação de exames de 
legislação de trânsito, de regras gerais de circulação e de 
primeiros socorros, foi aprovado no 2Q turno, na forma do 
vencido no 1Q turno. 

Vem, agora, o projeto a esta 
segundo a técnica legislativa, 
adequada, nos termos do art. 

Comissão, a fim de que, 
seja dada à matéria a forma 
270, § 1Q, do Regimento 

Interno. 
Assim sendo, 

redação final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 8/95 
Dispõe sobre a aplicação de exames de legislação de 

trânsito, de regras gerais de circulação e de primeiros 
socorros. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os exames de legislação de trânsito, de regras 

gerais de circulação e de primeiros socorros, necessários à 
habilitação de condutores de veiculas, serão feitos por meio 
de prova escrita, constituída de questões de múltipla 
escolha. 

~ 1Q - A requerimento do candidato, os exames de que trata 
o "caput" poderão ser orais. 

§ 2Q -Será considerado aprovado o candidato que obtiver, 
em cada um dos exames, média igual ou superior a 7 (sete), 
em escala de O (zero) a 10 (dez). 

Art. 2Q Os candidatos poderão conservar cópias dos 
exames, cujos resultados deverão ser divulgados na forma de 
gabarito. 
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 Comissões, 22 de junho de 1995. 
Maria Olívía, Presidente- José Maria Barros, relator 

Jorge Eduardo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 30/95 
ComissãÕ de Redação 

O Projeto de Lei nQ 30/95, de autoria do Deputado João 
Batista de Oliveira, que reserva percentual de cargos ou 
empregos públicos, no âmbito da administração pública do 
Estado, para pessoas portadoras de deficiência, foi aprovado 
no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 30/95 
Reserva percentual de cargos ou empregos públicos, no 

âmbito da administração pública do Estado, para pessoas 
portadoras de deficiência. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q- Fica a administração pública direta 
Estado obrigada a reservar 10% (dez por cento) 
empregos públicos, em todos os níveis, 
portadoras de deficiência. 
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e indireta do 
dos cargos ou 
para pessoas 

§ 1Q -Sempre que a aplicação do percentual de que trata 
este artigo resultar em número fracionário, arredondar-se-á 
a fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) para o 
número inteiro subseqüente e a fração inferior a 0,5 (cinco 
décimos) para o número inteiro anterior. 

§ 2Q -Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, 
pessoa portadora de deficiência é aquela que apresenta, em 
caráter permanente, disfunção de natureza física, sensorial 
ou mental que gere incapacidade para o desempenho de 
atividade, dentro de um padrão considerado normal para o ser 
humano. 

§ 3Q - A comprovação da deficiência será feita sem ônus, 
por meio de laudo, emitido após perícia realizada por junta 
médica oficial. 
Art. 2Q -A investidura em cargo ou emprego público de que 

trata o artigo anterior depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida 
a ordem de classificação específica para as pessoas 
portadoras de deficiência e observados o prazo de validade 
do concurso e a compatibilidade da deficiência com o 
exercício da atividade. 
Parágrafo único -O edital do concurso público deverá 

especificar, em separado, a habilitação necessária ao 
exercício da atividade e o número de vagas destinadas às 
pessoas portadoras de deficiência, considerando-se o 
percentual definido no art. 1Q desta lei. 
Art. 3Q -Se as vagas destinadas a pessoas portadoras de 

deficiência não forem preenchidas, serão elas ocupadas pelos 
demais candidatos, obedecida a ordem de classificação. 
Art. 4Q- A pessoa portadora de deficié~=ia beneficiada por 

esta lei não poderá invocar sua defic~éncia para requerer 
aposentadoria ou pensão, salvo em caso de agravamento 
daquela, imprevisível à época do provimento no cargo. 
Art. 5Q O disposto nesta lei não exime o candijato 

portador de deficiência dos exames de saúde pré-admissic~ais 
e regulares para o serviço púb: lco. 
Art. 6Q Esta le' entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei nQ 2.538, de 23 de dezembro de 1961. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente- José Maria Barros relator 

Jorge Eduardo de Oliveira. 

j 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 5 DE JULHO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Sebastião 
Navarro Vieira 

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 
DIA): Requerimento dÕ Deputado Ronaldo Vasconcellos; 
aprovação - la Fase: Registro de presença - Prosseguimento 
da vota~~o, em turno único, do Projeto de Lei nQ 234/95; 
renovaç2~ da votação da Emenda nQ 13; rejeição; verificação 
de votação; ratificação da rejeição; votação da Emenda nQ 
16; discurso do Deputado Gilmar Machado; rejeição; 
verificação de votação; ratificação da rejeição; votação do 
~ 2Q da Emenda nQ 26; discurso do Deputado João Batista de 
Oliveira; questões de ordem; rejeição Votação, em 2Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 27/95; aprovação na forma do 
vencido em 1Q turno - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 329/95; apresentação da Emenda nQ 1; encerramento da 
discussão; leitura da Emenda nQ 1; votação do projeto, salvo 
emenda; discursos dos Deputados Gilmar Machado e Carlos 
Pimenta; aprovação, na forma do vencido em 1Q turno; votação 
da Emenda nQ 1; rejeição- Discussão, em 2Q turno, do 
Projeto de Resolução nQ 342/95; aprovação na forma do 
vencido em 1Q turno - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 260/95; apresentação da Emenda nQ 1; encerramento da 
discussão; encaminhamento à Comissão de Educação 
Interrupção da reun1ao e sua transformação em reunião 
secreta- Reabertura da reunião pública- ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 20h15min, comparecem os De~utados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Avila Sebastião Navarro 

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

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

1ª PARTE 
Ata 

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

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
O Sr. Presidente Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 2ª parte da reun1ao, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. Vem a 
Mesa requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos, no qual 
se solicita a inversão das fases da Ordem do Dia desta 
reunião. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadc 

1ª Fase 
Registro de Presença 

O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência verifica a 
presença em Plenário do nobre Deputa~o Tilden Santiago, a 
qual muito dignifica esta Casa, e con ~ja S. Exa. para fazer 
parte da Mesa. 

Discussão e Votação de Proposições 
.o_sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno 
un1co, do Projeto de Lei nQ 234/95, do Governador do Estado, 
que estabelece as diretrizes para os orçamentos fiscal e de 
investimento das empresas controladas pelo Estado de Minas 
Gerais para o exercício de 1996. A Presidência vai renovar a 
votação da Emenda nQ 13, uma vez que ela foi anulada e 
tornada sem efeito pela inexistência de "quorum". Em 
votação, a Emenda nQ 13. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito 

verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental o pedido. Os Deputados que 

votaram a favor da emenda queiram levantar-se. (- Pausa.) 
Podem assentar-se. Os Deputados que votaram contra a emenda 
queiram levantar-se. (-Pausa.) Podem assentar-se. Votaram a 
favor 7 Deputados. Votaram contra 41 Deputados. Portanto, 
está ratificada a rejeição da Emenda nQ 13. 

Em votação, a Emenda nQ 16. Com a palavra, para encaminhar 
a votação, o Deputado Gilmar Machado. 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
estamos aqui para defender a Emenda nQ 16. Estamos pedindo 
que o Governo, ao enviar o orçamento do Estado, envie também 
os demonstrativos e as informações referentes aos 
investimentos e às obras que foram executadas no ano 
anterior. Isso é para que possamos saber, na definição do 
orçamento de 1996, quais as obras que já foram executadas, 
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quais não o foram e quais precisam ser complementadas. Só 
dessa forma poderemos saber se há necessidade de 1n1c1ar 
novas obras ou se deveremos reforçar os investimentos para a 
conclusão das já iniciadas. 
O objetivo dessa emenda é dar condições a esta Casa de 

votar o orçamento balizada nas informações dos anos 
anteriores. No tocante às obras, precisamos agir 
objetivamente e isso só acontecerá quando tivermos todo o 
painel dos anos anteriores. Dessa forma, poderemos agir com 
segurança, conhecedores do que foi feito, do que se encontra 
em andamento e das necessidades futuras. Para que esta Casa 
possa votar conscientemente, necessitamos dos 
demonstrativos, que podem ser fornecidos pela Secretaria de 
Obras Públicas, mostrando-nos as já concluídas, em que fase 
se encontram as que estão em andamento, a possibilidade de 
conclusão dessas, etc. Precisamos dessas informações para a 
votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não mais podemos 
ter um or:amento como peça de ficção. Precisamos de um que 
possa ser executado. Esse é o teor da nossa emenda, para a 
qual pedimos o apoio dos nossos pares nesta Casa. Essas 
informações são extremamente necessárias para que não 
cometamos injustiças n2 --~ntagem da peça final do orçamento. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Nao há outros oradores inscritos. Em 
votação, a emenda. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Gilmar Machado Peço verificação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. 
Os Deputados que votaram a favor da emenda queiram 

levantar-se. (- Pausa.) Podem assentar-se. Os Deputados que 
votaram contra a emenda queiram levantar-se. (- Pausa.) 
Podem assentar-se. Votaram a favor da emenda 9 Deputados; 
votaram contra 43 Deputados. Está ratificada a rejeição da 
Emenda nQ 16. 

Em votação, o§ 2Q do art. 26. Para encaminhar a votação, 
com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira. 

O Deputado João Batista de Oliveira- Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, quero fazer a defesa dessa emenda, que é fruto de 
acordo feito durante a reunião conjunta das comissões a que 
o projeto foi distribuído. Enviado pelo Executivo a esta 
Casa, o projeto veda a subvenção social para o sindicato dos 
servidores; no entanto, não a veda para o sindicato da 
iniciativa privada, o que quer dizer que um sindicato de 
metalúrgicos, por exemplo, da Mannesmann, pode receber 
verbas públicas, e o sindicado do servidor público não pode. 
Apresentamos, então, uma emenda para defender a igualdade 
perante a Constituição. Essa emenda é restrita às áreas 
cultural, esportiva e social. Um clube de servidores 
públicos, se quiser participar de uma olimpíada, não pode 
receber recursos para tal. Um sindicato de servidores 
públicos, se quiser montar um serviço de atendimento 
dentário, não pode; se quiser comprar uma ambulância, também 
não pode. 
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Fizemos um acordo nas comissões. Estavam presentes os 
Deputados Alencar da Silveira Júnior, Marcos Helênio ae 
Gilmar Machado. Essa emenda foi fruto desse acordo. Ay0~0 ~ 
vemos um pedido de destaque para retirar do texto do re aque 
essa emenda. Gostaria de pedir o apoio dos colegas para uma 
acabe essa discriminação, porque está parecendo . na 
paranóia. Falar que é sindicato não sei de quê não funcl~a é 
pois muitos sindicatos já foram de direita. A es~uer os 
eficiente. Basta a direita ser eficiente para con~u1star os 
mesmos sindicatos por eleição direta. Não acre~1to que a 
sindicatos sejam, em sua grande maioria, ligados a ~sq~~rdd~ 
mas a todos os partidos. Estamos defendendo o d1re 1 0 da 
servidor de receber verbas públicas, para for~a~ uma ban é 
de música, para implantar um serviço odontolog1co. Issoa 
uma discriminação que não condiz com a tradição desta Casd~ 
que sempre defendeu o direito à liberdade. Estamos to~henNa 
o servidor público na liberdade de exercer sua cidadan1a. e 
verdade, a subvenção não vai financiar lutas d~ ~l~ss ~ 
Lutas de classe têm que ser financiadas pela contr1bu1çaob~S 
cada um, dependem da consciência de cada um. Queremos ver. 
para os sindicatos, para suas atividades cul~urals~ 
esportivas e sociais. Não vejo como vincular :sso s 
atividades políticas. Por isso, gostaria de ped1r aoa 
colegas que votem a favor dessa emenda, lembrando q~e els 
vale para os servidores do Estado e de todas as Prefe1tur~o 
de Minas Gerais. Os nossos servidores, de um modo geral~ t~a 
sacrificados, merecem um pouco mais de atenção. Essa.e.u 
homenagem aos servidores, que hoje em dia não têm salar,os. Pelo menos, respeito, deveriam ter. 

Questões de Ordem to 
O Deputado Gilmar Machado- Baseado no art. 74 do Regimen a 

Interno, § 2Q, fazemos um apelo a todos os Líderes dest 
Casa no sentido de que respeitem a decisão do Colégio de 
Líderes, por maioria. Nós, nas comissões, sempre procuramo~ 
estabelecer acordos. Faço um apelo aos Líderes, porque fo 
esta~elecido um acordo em relação a essa redação. Então, que 
os L1deres observem isso na hora de conduzir a votação. ~aso 
c~ntr~rio, os acordos estabelecidos por nós, nas comissoes~ 
nao vao ser cumpridos. Não poderemos exigir cumprim~n~o. 5 se estabelece um acordo lá, e, depois, no Plenar1o, 0 desfa~emos ou o modificamos, cria-se uma dificuldade de 
cumpr1mento. Esta Casa tem que primar pelo cumprimento dOS 
acordos de Líderes. Espero que, nesta votação, 0 acordo possa ser cumprido. 

O Deputado Durval Ângelo - o que tenho a dizer diz respei~~ 
à questão de ordem do Deputado Gil~ar Machado. Solicito de 
Presidência_a suspensão da reunião por 10 minutos, a fim e 
que. os L1deres conversem, principalmente aqueles qu 
est1vera~ envolvidos em um acordo nas comissões. De cert~ 
for~a! 1sso coloca em risco futuros acordos, fut~ra 
dec:soes e nos ~esmoraliza, já que, nas comissoes, 
cam:nhamos num sent1do e aqui, em razão de forças estra~haS, 
cam1nhamos em outro. Portanto, solicitamos a suspensao da reunião. 
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Fizemos um acordo nas comissões. Estavam presentes os 
Deputados Alencar da Silveira Júnior, Marcos Helênio e 
Gilmar Machado. Essa emenda foi fruto desse acordo. Agora, 
vemos um pedido de destaque para retirar do texto do relator 
essa emenda. Gostaria de pedir o apoio dos colegas para que 
acabe essa discriminação, porque está parecendo uma 
paranóia. Falar que é sindicato não sei de quê não funciona, 
pois muitos sindicatos já foram de direita. A esquerda é 
eficiente. Basta a direita ser eficiente para conquistar os 
mesmos sindicatos por eleição direta. Não acredito que os 
sindicatos sejam, em sua grande maioria, ligados à esquerda, 
mas a todos os partidos. Estamos defendendo o direito do 
servidor de receber verbas públicas, para formar uma banda 
de música, para implantar um serviço odontológico. Isso é 
uma discriminação que não condiz com a tradição desta Casa, 
que sempre defendeu o direito à liberdade. Estamos tolhendo 
o servidor público na liberdade de exercer sua cidadania. Na 
verdade, a subvenção não vai financiar lutas de classe. 
Lutas de classe têm que ser financiadas pela contribuição de 
cada um, dependem da consciência de cada um. Queremos verbas 
para os sindicatos, para suas atividades culturais, 
esportivas e sociais. Não vejo como vincular isso a 
atividades políticas. Por isso, gostaria de pedir aos 
colegas que votem a favor dessa emenda, lembrando que ela 
vale para os servidores do Estado e de todas as Prefeituras 
de Minas Gerais. Os nossos servidores, de um modo geral, tão 
sacrificados, merecem um pouco mais de atenção. Essa é uma 
homenagem aos servidores, que hoje em dia não têm salários. 
Pelo menos, respeito, deveriam ter. 

Questões de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado- Baseado no art. 74 do Regimento 

Interno, § 2Q, fazemos um apelo a todos os Líderes desta 
Casa no sentido de que respeitem a decisão do Colégio de 
Líderes, por maioria. Nós, nas comissões, sempre procuramos 
estabelecer acordos. Faço um apelo aos Líderes, porque foi 
estabelecido um acordo em relação a essa redação. Então, que 
os Líderes observem isso na hora de conduzir a votação. Caso 
contrário, os acordos estabelecidos por nós, nas comissões, 
não vão ser cumpridos. Não poderemos exigir cumprimento. Se 
se estabelece um acordo lá, e, depois, no Plenário, o 
desfazemos ou o modificamos, cria-se uma dificuldade de 
cumprimento. Esta Casa tem que primar pelo cumprimento dos 
acordos de Líderes. Espero que, nesta votação, o acordo 
possa ser cumprido. 
O Deputado Durval Ângelo - O que tenho a dizer diz respeito 

à questão de ordem do Deputado Gilc.ar Machado. Solicito da 
Presidência a suspensão da reunião por 10 minutos, a fim de 
que os Líderes conversem, principalmente aqueles que 
estiveram envolvidos em um acordo nas comissões. De certa 
forma, isso coloca em risco futuros acordos, futuras 
decisões e nos desmoraliza, já que, nas comissões, 
caminhamos num sentido e aqui, em razão de forças estranhas, 
caminhamos em outro. Portanto, solicitamos a suspensão da 
reunião. 
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O Deputado Ronaldo Vasconcellos Sr. Presidente, fui 

relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no âmbito da 
Comissão de Fiscalização Financeira. Na verdade, fizemos um 
acordo com o ilustre Deputado João Batista de Oliveira, só 
que ele foi cumprido. Tanto é que sua emenda, que prevê que 
subvenção social pode ser destinada também à promoção e à 
instrução c~ funcionário público estadual, será votada 
agora. Entãc, gostaria de dizer aos ilustres Deputados 
Gilmar Machado e Durval Ângelo que o acordo feito nas 
comissões foi cumprido, só que agora estamos em votação no 
Plenário. Diversos Deputados que lá ?stavam, como este 
Deputado, vão votar com a emenda do Depu<ado João Batista de 
Oliveira. Concitaria, inclusive, esse Deputado a participar 
da reunião conosco. Esperamos ter esclarecido algumas 
questões impc~tantes para o funcionamento desta Casa. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência, entendendo que os 
Líderes e os Deputado~ ja estão esclarecidos sobre a 
matéria, vai dar prosseç-~mento à votação. Em votação, o§ 
2Q da Emenda nQ 26. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Esta Presidência consulta o 
Plenário quanto à existência de abstenções, para que 
tenhamos uma definição. Os Deputados que votaram a favor do 
§ 2Q queiram se levantar. Se mais de 21 Deputados votarem a 
favor, ele estará aprovado, já que 21 Deputados votaram 
contra. (- Pausa.) Votaram a favor 21 Deputados. Votaram 
contra 21 Deputados. Houve empate na votação. Esta 
Presidência vota contra o § 2Q da Emenda nQ 26. Está 
rejeitado o § 2Q. Fica, portanto, aprovado, em turno único, 
o Projeto de Lei nQ 234/95 com as Emendas nQs 7, 8, 12, 20 e 
21, estas na forma das subemendas que receberam o nQ 1; 14, 
15, 17, 24, 25, 27 e 28; e 26 sem o§ 2Q. À Comissão de 
Redação. 
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 27/95, do 

Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dispõe sobre o repasse de 
recursos tributários compensatórios aos municípios que 
abriguem em seu território unidade de conservação ambiental. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto na forma do vencido em 1Q turno. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 
2Q turno, ,o Projeto de Lei nQ 27/95 na forma do vencido em 
1Q turno. A Comissão de Redação. 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 329/95, do 

Governador do Estado, que autoriza o Estado de Minas Gerais 
a contratar operação de crédito para os fins que menciona e 
dá outras providências. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1Q turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. 

- Vem à Mesa: 
EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI NQ 329/95 

Dê-se ao inciso VI do art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q - .............................................. . 
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VI - R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para programa de 
pequenas obras de saneamento e abastecimento de água e 
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para o serviço de 
tratamento de esgoto na cidade de Montes Claros.". 
Justificação: Montes Claros, maior cidade da região Norte 

de Minas, sofre com a falta de tratamento de seu esgoto, o 
que tem causado poluição no rio Vieira, principal afluente 
do rio Verde Grande. 

A falta de tratamento do esgoto, com a conseqüente poluição 
do rio Vieira, é fator gerador de poluição da bacia do rio 
Verde Grande, que banha, além do Município de Montes Claros, 
outros municípios vizinhos e é utilizado para irrigação de 
centenas de propriedades rurais. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado 
Carlos Pimenta, que recebeu o nQ 1. Nos termos do§ 4Q do 
art. 196 do Regimento Interno, a Presidência vai submeter a 
emenda à votação. Antes, porém, solicito ao 1Q-Secretário 
que faça a sua leitura. 

O Sr. 1Q-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Lê a 
emenda e sua justificação:) 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. 
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Gilmar 
Machado. 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, srs. Deputados. 
mais uma vez, para reforçar, gostaria de fazer a leitura de 
trecho do parecer para o 2Q turno, cuja fundamentação diz o 
seguinte: (- Lê:) 

"A medida em apreço tem por objetivo autorizar o Estado a 
contratar operação de crédito com a Companhia Vale do Rio 
Doce. Os recursos financeiros para essa operação têm origem 
no fato de essa empresa destinar parte de seu lucro à 
Reserva para o Desenvolvimento das Regiões sob Influência da 
Companhia Vale do Rio Doce, para serem aplicados em obras e 
programas de interesse social e econômico. 
Conforme anteriormente mencionado, a operação de crédito 

pretendida é benéfica para as finanças públicas, pois será 
subsidiada, tendo custo inferior ao do mercado. Estima-se 
que a correção monetária será de apenas 80% do IGPM, e os 
juros de 1 a 3% ao ano. A amortização terá prazo de 8 anos, 
com 2 anos de carência. Assim, com condições tão favoráveis, 
não pode o Estado deixar de contrair esse empréstimo. 

Além disso, a medida reveste-se de grande alcance social. 
pois os recursos obtidos com a operação de crédito serão 
utilizados em obras de grande interesse público, ou seja, em 
transporte rodoviário, habitação, ação comunitária, cultura 
e saneamento". 
Queremos dizer, mais uma vez, que vamos votar 

favoravelmente ao projeto, e que fica comprovado que o 
Estado tem a noção de como serão as regras. Por isso, 
fizemos as emendas, no 1Q turno, para que o corpo do projeto 
contenha as normas. 

Também satisfatória foi a aprovação de uma emenda que reza 
ter o Estado de comunicar as regras finais do acordo, para 
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que toda a população possa conhecê-las, pois, depois de 
feito, o empréstimo tem de ser pago, e não vai ser o atual 
Governo que irá pagá-lo, será o futuro. Então, é preciso que 
a população saiba que é um endividamento o qual, 
posteriormente, terá de ser pago, e é extremamente correto 
que se saiba onde serão aplicados esses recursos. 

Não tínhamos conhecimento da emenda agora apresentada, 
porque ela chegou neste momento, mas, pessoalmente, e em 
nome da nossa bancada, seguindo orientação da bancada, vamos 
votar contrariamente. Nada temos contra a cidade de Montes 
Claros, mas não podemos fazer isso, pois, se assim for, 
daqui a pouco, cada um vai querer o mesmo benefício para sua 
cidade. Os problemas e as dificuldades são vários. A 
companheira Maria José vai querer consegui-lo para Teófilo 
Otôni, que também vive uma situação difícil, da mesma forma 
que Nanuque, Pedra Azul e outras cidades. Então, acho que 
temos que pensar de maneira geral. Há, até mesmo, uma emenda 
nossa, aprovada, a qual diz que o Estado vai definir e 
detalhar onde serão aplicados os recursos definidos no 
inciso IV e no inciso VI, referentes exatamente à questão do 
saneamento e à ação comunitária (definindo onde ela vai se 
dar). Acho que isso é muito mais completo do que ficarmos, 
"a priori", definindo um benefício do qual sei que a cidade 
de Montes Claros precisa, mas de que outras cidades também 
necessitam. Não podemos ficar, aqui, atendo-nos, a casos 
específicos. Caso contrário, teremos realmente muitas 
dificuldades, pois, cada Deputado começará a colocar como 
beneficiária apenas a sua cidade. Acho que somos Deputados 
de nossas cidades, sim, mas também do conjunto qo Estado, e 
é tendo em vista esse fato que devemos agir. E exatamente 
por isso que estamos colocando, aqui, o nosso 
posicionamento, deixando-o muito claro, pois não 
escamoteamos nossa posição. Queremos fazer um debate claro 
com todo mundo, e esperamos que esta Casa realmente reflita 
o pensamento do conjunto do Estado, e não trate apenas 
questões municipais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra, para encam•1nar a 
votação, o Deputado Carlos Pimenta. 
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. presidente, Srs. Deputados, 

apresentamos essa emenda, hoje, após a votação em 1Q turno, 
que aconteceu às 14 horas, e, como o projeto encontra-se em 
regime de urgência, só tivemos um pouco mais de 6 horas para 
que essa emenda chegasse ao conhecimento dos Deputados . 
Queremos dizer que, através de nossa emenda, não estamos 

aumentando em nenhum centavo a despesa que já está definida 
no Projeto nQ 329/95, no seu art. 1Q, que dá destinação à 
verba do empréstimo a ser contraído pelo Estado junto à Vale 
do Rio Doce. Esse projeto prevê a contratação de 
R$8.844.000,00, destinados à execução de obras ou programas, 
assim distribuídos: R$5.000.000,00 para a pavimentação da 
MG-259, trecho Governador Valadares-Conceição de 
Tranqueiras; R$1.000.000,00 para a pavimentação da MG-129, 
trecho Santa Bárbara-Mariana; R$500.000,00 para a execução 
de programas habitacionais em Belo Horizonte e Ipatinga; 
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R$1.000.000,00 para a execução de programa de mobilização 
comunitária (esse é um programa que está sendo lançado pela 
primeira-dama do Estado, e que prevê exatamente a aplicação 
desses recursos em programas de ordem social em todo o 
Estado de Minas Gerais; não é só na área de atuação da Vale 
do Rio Doce); R$344.000,00 para a restauração do prédio do 
Arquivo Público Mineiro, em Belo Horizonte; e R$1.000.000,00 
para programas de pequenas obras de saneamento e 
abastecimento d'água. 

Nossa emenda visa, exatamente, a dividir esse 
R$1.000.000,00 do inciso VI para programas de pequenas obras 
de saneamento e abastecimento de água, destinando 
R$500.000,00 para o mesmo programa e R$500.000,00 para o 
serviço de tratamento do esgoto do rio Vieira, que recebe 
70% do esgoto de Montes Claros e que é o principal afluente 
do rio Verde Grande, naquela região. O rio Verde Grande 
percorre sete municípios e é o principal rio de integração 
do Norte de Minas. Bem, vimos, depois de estudo, bem feito e 
bem detalhado, desse projeto, a oportunidade de colocarmos 
dentro desse acervo esse recurso de R$500.000,00, para 
beneficiar não só o Município de Montes Claros, mas sete 
outros municípios. Ele não cria mais despesa no contrato que 
está sendo apresentado. 
O projeto prevê que esses recursos têm que ser aplicados na 

área de atuação da Companhia Vale do Rio Doce. Quero dizer 
que na região Norte de Minas existem alguns escritórios 
desta companhia, funcionários desta companhia, alguns 
depósitos de carvão desta companhia, que alimentam 70% dos 
altos-fornos daquela indústria, ou seja, 70% do carvão 
vegetal que é levado para a Companhia Vale do Rio Doce sai 
do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha. Esta companhia 
tem uma atuação, tem sua presença naquela região. 
Fizemos um estudo pormenorizado da questão e a analisamos 

com cuidado. Aprendemos com o Deputado Romeu Queiroz que, 
nesta Casa, muitas vezes a menor distância entre dois pontos 
não é uma reta, mas uma curva. Exatamente nisso baseamos 
nossa proposta e ped'~os aos Deputados esta oportunidade 
para, com os recurs~s que v1rao este ano, levar esse 
benefício não só para Montes Claros, mas para todo o Norte 
de Minas. 

Fica aqui meu pedido, meu apelo para que os companheiros 
nos dêem essa chance, para que, por meio desse trabalho que 
fizemos, possamos beneficiar aquela região e aquela cidade. 
Isso está nas mãos dos Deputados estaduais. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Em 

votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, 
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 329 na 
forma do vencido em 1Q turno. À Comissão de Redação. 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Discussão, 

em 2Q turno, do Projeto de Resolução nQ 342/95, da Mesa da 
Assembléia, que altera o sistema de carreira da Secretaria 
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da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q turno. Em 
discussão, o projeto. (-Pausa.) Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto 
de Resolução ng 342/95 na forma do vencido em 1Q turno. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 260/95, do 
Governador do Estado, que altera a Lei ng 6.763, de 
26/12/75, a qual consolida a legislação tributária do Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As 
Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira opinam 
pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. 
-Vem à Mesa: 

EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI No 260/95 
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art~ 2Q: 
"Art. 2Q - .......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
§ . . . . - Ficam destinados 50% (cinqüenta por cento) do 

total arrecadado pelo Estado de Minas Gerais referente a 
taxa de expediente devida pela promoção de sorteio, na 
modalidade denominada bingo, bingo permanente, sorteio 
numer1co ou similar, como fonte de recurso complementar, 
para a manutenção do sistema de saúde do Estado de Minas 
Gerais. 
Sala das Reuniões, 5 de julho de 1995. 
Carlos Pimenta 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, 

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto emenda 
do Deputado Carlos Pimenta, que recebeu o nQ 1. Nos termos 
do§ 2Q do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai 
devolver o projeto à Comissão de Educação para que esta 
emita seu parecer. 

Interrupção da Reunião e s ; Transformação em Reunião 
Sec- ota 

o Sr. Presidente - A Presidência, nos termos dos §§ 1Q e 3Q 
do art. 38, c/c o inciso III do art. 264 do Regimento 
Interno, interrompe a reun1ao extraordinária pública para 
transformá-la em secreta. Nos termos dos §§ 2Q e 3Q do art. 
38 do Regimento Interno, a Presidência suspende a reunião 
para que se retirem do Plenário, das ~alerias e das 
dependências contíguas as pessoas estranh~~ ao trabalho, 
inclusive os servidores da Secretaria da Assembléia. Estão 
suspensos os trabalhos. 

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

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Esgotada a matéria da pauta, a 

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as 
extraordinárias de amanhã, às 9 e às 20horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a ordinária, também de amanhã, 
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às 14horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DAS COMISSÕES 
PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS NA 13a LEGISLATURA 
Às treze horas e quinze minutos do dia primeiro de junho de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem no Teatro 
Capitólio, na cidade de Varginha, os Deputados Maria José 
Haueisen, Sebastião Navarro Vieira, Dílzon Melo, Marco 
Régis, Ailton Vilela, Jorge Eduardo de Oliveira, Ronaldo 
Vasconcellos e Raul Lima Net:. A Deputada Maria José 
Haueiser. coordenadora, declara aberto o Módulo I desta 
Audiência Pública e convida para comporem a Mesa o Sr. 
Aloisio Ribeiro de Almeida, Prefeito de Varginha; o Vereador 
José da Frota Vasconcelos, Presidente da Câmara Municipal de 
Varginha; a Sra. Júnia Maria Santa Rosa, representante do 
Poder Executivo; o Sr. Luiz Carlos Elói, representante do 
Poder Judiciário; o Sr. Gileno Novais; representante do 
Tribunal de Contas; o Deputado Bené Guedes, Secretário de 
Estado de Recursos Hídricos, Minerais e Energéticos; o Sr. 
Márcio Maia, Secretário Adjunto de Indústria e Comérc·~; o 
Sr. Antônio Faria, Vice-Reitor da UEMG, e os Depu:ados 
Sebastião Navarro Vieira, Dílzon Melo, Marco Régis, Ailton 
Vilela, Jorge Eduardo de Oliveira, Ronaldo Vasconcellos e 
Raul Lima Neto. A coordenadora registra a presença dos Srs. 
Alexandre Augusto do Amaral Sirineo e Marco Au~élio de 
Freitas, respectivamente, Gerente do Distrito e Gerente 
Regional da TELEMIG. Registra também a presença dos 
representantes dos Municípios de Aiuruoca, Alfenas, 
Alpinópolis, Alterosa, Andradas, Andrelândia, Arantina, 
Areado, Baependi, Bandeira do Sul, Boa Esperança, Bocaina de 
Minas, Bom Jesu~ da Penha, Bom Repouso, Borda da Mata, 
Botelhos, Brasó:8lis, Caco Verde, Cachoeira de Minas, 
Caldas, Cambuí, Cambuquira, Campanha, Campestre, Campo do 
Meio, Campos Gerais, Capetinga, Capitólio, Careaçu, Carmo da 
Cachoeira, Carmo de Minas, Carmo do Rio Claro, Carrancas, 
Cássia, Caxambu, Conceição da Aparecida, Conceição das 
Pedras, Conceição do Rio Verde, Conceição dos Ouros, 
Congonhal, Consolação, Coqueiral, Cordislândia, Cristina, 
Cruzília, Delfim Moreira, Delfinópolis, Dom Viçoso, Elói 
Mendes, Estiva, Extrema, Fortaleza de Minas, Gonçalves, 
Guapé, Guaranésia, Guaxupé, Heliodora, Ibiraci, Ijaci, 
Ilicínia, Ingai, Ipuiúna, Itajubá, Itamogi, Itamonte, 
Itanhandu, Itaú de Minas, Jacui, Jacutinga, Jesuânia, 
Juruaia, Lambari, Lavras, Liberdade, Luminárias, Machado, 
Maria da Fé, Marmelópolis, Monte Belo, Monte Santo de Minas, 
Muzambinho, Natércia, Nepomuceno, Nova Resende, Olímpio 
Noronha, Paraguaçu, Paraisópolis, Passa-Quatro, Passa-Vinte, 
Passos, Piranguçu, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Pouso 
Alto, Pratápolis, Ribeirão Vermelho, Santa Rita de Caldas, 
Santa Rita de Sapucai, Santana da Vargem, São Bento Abade, 
São Gonçalo do Sapucaí, São João da Mata, São José do 
Alegre, São Lourenço, São Pedro da União, São Sebastião do 
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Paraíso, São Sebastião do Rio Verde, São Tomé das Letras, 
São Tomás de Aquino, São Vicente de Minas, Sapucaí-Mirim, 
Senador José Bento, Serrania, Silvianópolis, Soledade de 
Minas, Três Corações, Três Pontas, Turvolândia, Varginha e 
Virgínia; 120 dos 153 municípios que compõem a macrorregião 
Sul. A coordenadora faz pequena introdução, citando o 
resultado das audiências públicas passadas, e presta 
esclarecimentos a respeito da dinâmica dos trabalhos. Em 
seguida, passa a palavra à Sra. Júnia Maria San~a Rosa, ao 
Sr. Luiz Carlos Elói e ao Sr. Gileno Novais, que -~zem, cada 
um por sua vez, exposições a respeito do papel qus os órgãos 
por eles representados exe~cerão no processo das audiências 
públicas. Encerrada as ex~:anações, a coordenadora agradece 
a participação dos expositores e passa à fase de 
justificação oral das propostas dos municípios. Nessa fase, 
usam da palavra os Srs. Márcio Muniz Fernandes e Maria 
Amélia Teixeira Palsen, de Aiuruoca; Oswaldo Luiz Mariano e 
Maria da Conceição Barbosa Elias, de Alfenas; José Vicente 
da Silva e Cleire Marta Viana da Silva Faria, de 
Alpinópolis; Hipólito Martins Faloni e Claves Cardoso, de 
Alterosa; Waldemar de Souza Franco e Fernando Molinari 
Perez, de Andradas; Válter Otacílio Silva J~-ior, de 
Andrelândia; José Evaristo Moreira Alves e Renat: ~gostini 
Filho, de Areado; Maria Francisca da Silva e Antônio Orestes 
da Costa, de Bandeira do Sul; Eugênio Alves Monteiro e Jane 
Marilda de Oliveira, de Boa Esperança; José Pacheco de 
Araújo, de Bocaina de Minas; Nicanor Mendonça Filho e Jorge 
Francisco da Silva, de Bom Jesus da Penha; Joaquim Garcia de 
Souza e Paulo Andrade da Silva, de Bom Repouso; José Silvano 
Garcia e Ayres Renan Duarte, de Botelhos; José Olicio da 
Costa, de Cabo Verde; Irineu Paolillo, de :achoeira de 
Minas; Mílton Campos de Carvalho e Hugo Camacho Claros 
Júnior, de Caldas; Marcus Wagner de Carvalho e Luiz Antônio 
de Carvalho, de Cambuí; Antônio de Almeida Oliveira, de 
Cambuquira; Luiz Bráulio de Vilhena, de Campanha; Joaquim 
Procópio Duarte e Jairo Darcy Passos, de Campestre; Manoel 
Fabiano Rodrigues, de Campo do Meio; Luiz Lázaro Peloso, de 
Campos Gerais; Édson José Leonel e Vicente de Paulo Leite, 
de Capitólio; Tovar dos Santos Barros~. de Careaçu; Baltazar 
Custódio Alves ~e Carmo da Cachoeiré · Pedro Lúcio Junqueira 
Pereira, de .3rmo de Minas; José Romualdo Fialho 
Cronemberger e Elza Lúcia Elias Junqueira, de Carmo do Rio 
Claro; Neide Pinto Rezende, de Carrancas; Iezo Antônio de 
Oliveira Venâncio, de Càssia; Reynaldo Guedes Neto e Maria 
Regina Oliveira da Silva, de Caxambu; Sebastião Edicássio de 
Oliveira, de Conceição das Pedras; Mariana Isabel Costa 
Siqueira, de Conceição dos Ouros; João Bosco Corrêa, de 
Consolação; José Irineu Rodrigues, de Cordislândia; Carlos 
Orlando Penha e José Maria de Souza, de Cruzília; José de 
Assis Ferreira e João Messias da Cruz, de Delfim Moreira; 
Maria Inês Pereira Ferreira, de Elói Mendes; Paulo de Moura 
Leite, de Estiva; Sebastião Antônio Camargo Rossi e Silvio 
Cezarino, de Extrema; José Benedito Ferreira, de Gonçalves; 
José Rogério Lara, de Guapé; Edgar Belarmino de Souza e 
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Sílvio Gonçalves Ribeiro Dias, de Guaranésia; Celso Vieira 
Júnior e Olga Bueno Vieira, de Heliodora; Maria Aparecida 
Hermógenes de Freitas e Edinan Luiz Carrijo, de Ibiraci; 
Nélson Geraldo Rossi, de Ijaci; José Francisco Marques 
Ribeiro e Willys Vilas Boas, de Itajubá; Joaquim Arnoldo 
Evangelista Silva e Mauricio Ordíni, de Itanhandu; Clésio 
Antônio Alves, de Itaú de Minas; Geraldo Magela da Silva, de 
Jacuí; Eduardo Bortolotto Filho, de Jacutinga; Lúcia Maria 
Gama Duarte Venturato dos Santos e David da Fonseca Reis, de 
Lambari; Evandro Castanheira Lacerda e Canísio Ignácio 
Lunkes, de Lavras; Aloísio Carlos Nogueira de Carvalho, de 
Liberdade; Cristiano Roberto Ferreira e Aloísio Ribeiro 
Diniz, de Luminárias; José Maria do Amaral Resende, de 
Machado; José Florentino Domingos, de Maria da Fé; Antônio 
Carlos Lacerda Ribeiro, de Marmelópolis; Célio Marcos 
Magalhães, de Monte Santo de Minas; Reinaldo Martins La 
Banca e Elizabeth de Almeida Lima, de Muzambinho; José 
Aírton dos Reis, de Natércia; Sebastião Roque de Menezes, de 
Nepomuceno; Mozar Ribeiro de Oliveira e João dos Reis, de 
Nova Resende; Vaine Alves Silva, de Paraguaçu; Antônio Félix 
Teixeira Filho, de Paraisópolis; Cóssimo Baltazar de 
Freitas, de Passos; José Benedito de Paula e José Reinaldo 
Ribeiro, de Piranguçu; Marcílio de Souza Magalhães e Geraldo 
Tadeu dos Santos, de Poços de Caldas; Luzia Pascoal Marques 
de Paulo e Claudionísio Francisco do Prado, de Pouso Alegre; 
Antônio Benedito Coelho, de Pouso Alto; Édson da Silva 
Loures, de Santa Rita de Caldas; Ivan Kallas e Luiz Antônio 
Janarelli Ferraz, de Santa Rita do Sapucaí; Rinaldo Vieira, 
de São João da Mata; Orestes Silvestrini e Deusdete dos 
Santos, de São Lourenço; Paulo Geraldo Honório Pereira, de 
São Pedro da União; Aílton Rocha de 5 4 llos e ~~rcio da 
Silveira, de São Sebastião do Paraíso Alaor F ~~zino de 
Oliveira e Rosemary Hanai, de São Tomé das Letras; Evanildo 
Ferri, de São Tomás de Aquino; José Roberto de Almeida, de 
São Vicente de Minas; Francisco Martins e Sérgio Carneiro 
Mahé, de Sapucaí-Mirim; Carlina Morais Dutra e !rene 
Domingos Silva, de Silvianópolis; Celso Dias Rivello e Adair 
Ribeiro, de Três Corações; Marcos Marinho de Lima e Celso 
Falabella, de Três Pontas; Paulo Henrique Pereira e Reinaldo 
de Carvalho Braga, de Turvolândia; Aloísio Ribeiro de 
Almeida e José Manuel Ferreira Magalhães, de Varginha, 
Willys Vilas Boas, pela Associação Microrregional do Alto 
Sapucaí, e Geraldo Tadeu dos Santos, pela Associação 
Microrregional do Alto Rio Pardo. Usam também da palavra os 
Deputados Aílton Vilela, Ronaldo Vasconcellos, Marco Régis, 
Jorge Eduardo de Oliveira e Raul Lima Neto. Cumprida a 
finalidade do Módulo I desta audiência pública, a 
coordenadora agradece a presença do Sr. Aloísio Ribeiro de 
Almeida, Prefeito, e do Vereador José da Frota Vasconcelos, 
Presidente da Câmara Municipal de Varginha, renova os 
agradecimentos aos expositores, agradece a presença dos 
Deputados, bem como das autoridades e do público em geral, 
convida a todos para participarem do Módulo II, que se 
inicia às 9 horas do dia 2/6/95, e encerra os trabalhos. Às 
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9h15min do dia 2/6/95, a coordenadora, Deput~ja Maria José 
Haueisen, declara abertos os trabalhos do ~~dulo II desta 
audiência pública e esclarece que sua finalidade é a ~leição 
das dez propostas mais signific2:ívas para a região, com a 
entrega do formulário próprio, --eenchido até ãs 12 horas. 
Esclarece também que a inscrição de candidaturas para 
disputar uma vaga na Comissão Regional de Representaçã: 
continua aberta até ãs 11h30min. Nesta fase, a Deputad~ 
Maria José Haueisen solicita que seja feita uma correção na 
ementa da Proposta nQ 128, na pãg. 16 do relatório-síntese, 
que passa a ter a mesma redação da ementa da Proposta nQ 
116, na pãg. 15. Em seguida, a coordenadora deixa os 
participantes à vontade, para que possam discutir entre si 
suas propost2~ e colher subsídios para a escolha das dez 
propostas pr•:-itãrias. Durante a parte da manhã, também são 
feitas algumas aglutinações de propostas, conforme consta no 
regulamento conjunto das audiências. Também é feita a 
solicitação de que a região Sul seja dividida em duas ou 
três partes para a realização das próximas audiências 
regionais, devido ao excessivo número de municípios que a 
região abrange. Às 12 horas, cumprida a finalidade do Wódulo 
II, a coordenadora agradece a presença de todos, convi~a os 
participantes :ara a Plenária Final, que terá 1n1c1o às 
13h30min de ~je e encerra os trabalhos. Às 13h45min do dia 
2/6/95, o Presidente da Assembléia, Deputado Agostinho 
Patrús, declara abertos os trabalhos d~ Módulo III desta 
audiência pública. O Presidente convida ~ara comporem a Mesa 
a Deputada Maria , :sé Haueisen, coordenadora dos trabalhos; 
o Sr. Walfrido Mar~s Guia, Vice-Governador do Estado; o 
Desembargador Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado; o Sr. Fu2j Jorge Norman Filho, Subchefe 
Executivo da Casa Civil da ~-esidência da República; o Sr. 
Aloísio Ribeiro de Almeida, Prefeito Municipal de Varginha; 
o Vereador José da Frota Vasconcelos, Presidente da Câmara 
Municipal de Varginha; os Deputados Sebastião Navarro 
Vieira, Dilzon Melo, Simão Pedro Toledo, Bilac Pinto, Marco 
Régis, Jorge Eduardo de Oliveira e Ailton Vilela; o Sr. 
Antônio Augusto Coelho, Diretor-Operacional da Assembléia 
Legislativa do Estado do Ceará, e o Sr. Gilson Dayrell, 
Subchefe de Relações Intergovernamentais da Casa Civil da 
Presidência da República. O Presidente registra as presenças 
do Juiz Ruy Nogueira de Sã Filho, Diretor do Foro da Comarca 
de Varginha; Sr. Baldonedo Napoleão, Diretor da Companhia de 
Distritos Industriais; Sr. Márcio Maia, Secretário Adjunto 
de Estado de Indústria e Comércio; Sr. José Marcos Rafael 
Magalhães, Diretor da Região de Operação Sul da TELEMIG, e 
Sra. Lidia Braga Foresti, Superintendente da 41ª 
Superintendência de Educação de Varginha. Em seguida, o 
Presidente passa a palavra à Deputada Maria José Haueisen, 
coordenadora dos trabalhos. A coordenadora divulga o 
resultado da eleição das dez propostas prioritárias: as de 
nQs 55, 184, 325, 338, 349, 359, 365, 584, 585 e 587, e, em 
seguida, abre as inscrições para a defesa oral dessas 
propostas. A Deputada Maria José Haueisen solicita aos 
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oresidentes das associações microrregionais que apresentem 
as suas propostas. Com a palavra, o Sr. Paulo Egídio, 
Prefeito de Passa-Quatro e Presidente da ~ssociação dos 
Municípios da Microrregião do Circuito das Aguas - AMAG -, 
solicita a destinação de R$2.000.000,00 para a implantação 
de cinco pólos de triagem de lixo, constando de aterros 
sanitários e usinas de reciclagem e compostagem, a serem 
administrados por consórcios intermunicipais ou empresas 
intermunicipais, atendendo ao problema crônico da destinação 
inadequada de lixo, com risco de contaminação de águas 
superficiais e profundas, em região rica em recursos 
naturais e hidrominerais (base da economia -turismo); a 
Sra. Jussara Menicucci de Oliveira, Prefeita de Lavras e 
Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do 
Alto Rio Grande- AMALG -, solicita a pavimentação asfáltica 
da Estrada Itutinga, Carrancas- Luminárias, Ingaí, Lavras; 
o Sr. Waldemar Souza Franco, Prefeito de Andradas e 
Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do 
Alto Rio Pardo- AMARP -, solicita a implantação do Distrito 
Industrial de Poços de Caldas, defendendo o patrimônio 
turístico que a cidade representa para a região, preservando 
o meio ambiente e a qualidade de vida, gerando investimentos 
e empregos que beneficiarão toda a microrregião; o Sr. José 
Benedito de Paula, Prefeito de Piranguçu e Presidente da 
Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí -
AMASP -, solicita a recuperação, a duplicação e a melhoria 
do trecho da BR-459, ligando a Rodovia Presidente outra, 
passando por Itajubá, à Rodovia Fernão Dias; o Sr. Tadeu 
José de Mendonça, Prefeito de Três Pontas e Presidente da 
Associação dos Municípios da Microrregião do Baixo Sapucaí -
AMBASP -, solicita a implantação de estações de tratamento 
de esgoto sanitário e industrial nos municípios cujas redes 
de esgoto ou cursos d'água despejem no lago de Furnas; a 
Sra. Maria Aparecida Hermógenes de Freitas, Prefeita de 
Ibiraci e Presidente da Associação dos Municípios da 
Microrregião do Médio Rio Grande AMEG , solicita a 
ligação asfáltica da MG-50 ao Triângulo, passando pelos 
Municípios de São João Batista do Glória, Delfinópolis e 
Sacramento; o Sr. José Aírton dos Reis, Prefeito de Natércia 
e Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do 
Médio Sapucaí - AMESP -, solicita a criação de uma entidade 
específica para cuidar da proteção das microbacias nas 
regiões que sofrerão o impacto da duplicação da Fernão Dias, 
alocando recursos, a baixo custo, aos municípios, para a 
proteção das encostas, sendo também de suma importância a 
criação de um pólo de lixão comunitário; e o Sr. José Ubaldo 
de Almeida, Prefeito de Muzambinho e Presidente da 
Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana -
AMOG -, que solicita a interligação asfáltica dos seguintes 
municípios: Muzambinho, Nova Resende, Bom Jesus da Penha, 
Alpinópolis, Guaxupé, São Pedro da União, Jacuí, Conceição 
da Aparecida e Juruaia. Na fase de defesa oral das dez 
propostas eleitas como prioritárias, usam da palavra os Srs. 
Antoon Oscar Joseph Dewulf, pela Proposta nQ 55, de Bandeira 
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do Sul; José Ubaldo de Almeida, pela Proposta nQ 184, de Bom 
Jesus da Penha; Hipólito Martins Faloni, peia Proposta nQ 
325, de Nova Resende; Luiz Antônio Batista, pela Proposta nQ 
338, de Poços de Caldas; Aloisio Ribeiro de Almeida, pela 
Proposta nQ 349, de Varginha; Jussara Menicucci, pela 
Proposta nQ 359, de Lavras; Jane Marilda de Oliveira, pela 
Proposta nQ 365, de Boa Esperança; Jussara Menicucci, pela 
Proposta nQ 584, de Ribeirão Vermelho, Varginha, Lavras e 
~assas; Cóssimo Freitas, pela Proposta nQ 585, de Passos; e 
M~rcio da Silveira, pela Proposta n~ 587, de Passos. 
Concluída a defesa das propostas, péssa-se à fase de 
votação. Feita a apuração, a coordenadora divulga o 
resultado final: em 1Q lugar, com 164 votos, a Proposta nQ 
584, que solicita recursos para a construção dos "campi" da 
UEMG, no Sul de Minas; em 2Q lugar, com 128 votos, a 
Prooosta nQ 349, que solicita apoio e liberação de recursos 
pa:a manutenção do Centro Regional de Oncologi2 em 3Q 
lugar, com 104 votos, a Proposta nQ 55, que soiícita a 
criação de um centro regional de recuperação do menor e do 
adolescente infrator; também em 3Q lugar, com 104 votos, a 
Proposta nQ 184, que solicita programa habitacional para a 
região; em 4Q lugar, com 100 votos, a Proposta nQ 587, que 
solicita serviço regional de quimioterapia e radioterapia no 
Sudoeste mineiro; em 5Q lugar, com 91 votos, a Proposta nQ 
585, que solicita a construção de CEASA no Sudoeste mineiro; 
em 6Q lugar, com 73 votos, a Proposta nQ 365, que solicita 
os recursos necess~rios ao término das obras de ampliação do 
prédio da Santa Casa de Misericórdia de Boa Esperança; em 7Q 
lugar, com 55 votos, a Proposta nQ 325, que solicita a 
construção de uma usina de reciclagem de lixo num ponto 
central da Região da AMOG; em 8Q lugar, com 45 votos, a 
Proposta nQ 338, que solicita dotação orçament~ria estadual 
para a conclusão de obras, compra de aparelhagem e material 
permanente para a Policlínica de Poços de Caldas; e em 9Q 
lugar, com 39 votos, a Proposta nQ 359, que solicita a 
construção de policlínica regional em Lavras. Encerrado o 
processo de votação, a coordenadora retorna a direção dos 
trabalhos ao Presidente, Deputado Agostinho Patrús. E feita 
a divulgação do resultado da eleição da Comissão Regional de 
Representação. Ficam eleitos os Srs. Antônio Carlos Lacerda 
Ribeiro, de Marmelópolis; Gabriel Dias Pereira Filho, de São 
Lourenço; Lúcia Maria Gama Duarte Venturato dos Santos, de 
Lambari; Walter Dtacílio Silva Júnic· de Andrelândia; e 
Willys Vilas Boas, de Itajub~. A Pres dência cumprimenta os 
eleitos e solicita que se identifiquem para serem conhecidos 
pelos outros participantes. Com a palavra, fazem seus 
pronunciamentos o Sr. Aloísio Ribeiro de Almeida, Prefeito 
de Varginha; o Vereador José da Frota Vasconcelos, 
Presidente da Câmara Municipal de Varginha; o Desembargador 
Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado, e o Sr. Walfrido dos Mares Guia, Vice-Governador do 
Estado. O Presidente faz seu pronunciamento final, 
expressando sua alegria pelo trabalho desenvolvido, e 
agradece a acolhida que foi dispensada a todos os 
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participantes desta audiência pelas autoridades e pelo povo 
de Varginha, manifestando seu especial reconhecimento ao 
Prefeito Municipal, Sr. Aloísio Ribeiro de Almeida e ao 
Presidente da Câmara, Vereador José da Frota Vasconcelos. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência dá a 
audiência pública da região sul por encerrada. 
Sala da Audiência Pública, 2 de junho de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente Maria José Haueisen 

Sebastião Navarro Vieira - Dílzon Melo - Simão Pedro Toledo 
- Bilac Pinto- Marco Régis -Jorge Eduardo de Oliveira-
Aílton Vilela- Ronaldo Vasconcellos- Raul Lima Neto. 
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
Às nove horas do dia auatorze de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Marcos Helênio, Dinis Pinheiro e Jorge Eduardo de 
Oliveira (substituindo este ao Deputado Antônio Andrade, por 
indicação da Liderança do PMDB;, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Marcos Helênio, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Dinis Pinheiro que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A Presidência esclarece ter a 
reunião a finalidade de apreciar a matéria constante na 
pauta e, a seguir, passa à leitura do Ofício nQ 
225/GAPRE/95, do Tribunal de Justiça, e dos oficios dos Srs. 
José Carlos Itaborahy Filho, editor e jornalista da "Folha 
de Ponte Nova", e Lúcia Pacifico Homem, Presidente do 
Movimento das Donas de Casa. A Presidência determina à 
assessoria que proceda a estudo da correspondência, para 
resposta. Logo após, redistribui, nc 1Q turno, o Projeto de 
Lei nQ 7/95, ao Deputado Dinis Pinheiro e o nQ 222/95 ao 
Deputado Jorge Eduardo, ambos de autoria da Deputada Maria 
José Haueisen. Encerrada a 1a parte dos trabalhos, passa-se 
à 1a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. O Deputado Marcos Helênio passa a 
Presidência ao Deputado Dinis Pinheiro e apresenta 
requerimento, no qual solicita seja convidado o Presidente 
da COPASA-MG, Sr. Ruy José Vianna Lage, para prestar 
esclarecimentos, em reunião desta Comissão, acerca do 
aumento de 37% nas tarifas de água. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. O Deputado Dinis Pinheiro devolve a 
Presidência ao Deputado Marcos Helênio. :~cerrada essa 
parte, passa-se à fase de discussão e votaç~o de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Din~s Pinheiro solicita prazo para 
emitir parecer sobre o Projeto de Lei nQ 7/95, o qual é 
concedido pela Presidência. o Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei nQ 222/95, no 1Q turno, na forma 
do Substitutivo nQ 1. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reun1ao, a 
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
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ordinária, determina que se lavre a 2ta e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente Antônio Andrade Carlos 

Pimenta. 
ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E 
POLÍTICA RÜRAL 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de junho 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputac.~s Paulo Piau, Almir Cardoso e Olinto 
Godinho, membros da :omissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Olinto Godinho 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. t 
Presidência informa que a reunião tem a finalidade de ouvi· 
representantes das seguintes entidades: RURALMINAS, EW -~R
MG, PMMG, INCRA, FETAEMG, FAEMG, Centro de Estudos Rura da 
FAFICH-UFMG, Comissão Pastoral da Terra - CPT -, Sindicato 
dos Trabalhadores em Assistência Técnica e Extensão Rural -
SINTER - e Movimento dos Sem Terra - MST -, que discutem com 
os membros ca Comissão os problemas gerados com o 
assentamento de posseiros rurais no Estado. Em seguida, 
passa-se à leitura de ofício, do Presidente da FAEMG, em que 
justifica sua ausência à reunião. Na seqüência dos 
trabalhos, a Presidência convida para tomarem assento à mesa 
o Ten.-Cel. Walter de Souza Lucas, da PMMG; os Srs. Otacilio 
Cândido Pereira, da FETAEMG; Armando Vieira Miranda, do MST; 
Marcelo Rezende Monteiro, do SINTER; Paulo Teodoro Carvalho, 
da EMATER-MG, e Antônio Maria Claret Maia, da RURALMINAS; e 
as Sras. Maria Aparecida de Souza, da CPT, e Leda Maria 
Benevello Castro, do Centro de Estudos Rurais da FAFICH-
UFMG. Encerrada a 1a parte dos trabalhos, o Presidente passa 
a palavra ao Deputado Almir Cardoso, autor do requerimento 
que originou a convocação dessas autoridades. Logo após, a 
começar pelo Sr. Antônio Maria Claret Maia, da RURALMINAS, 
os representantes das entidades supracitadas fazem suas 
abordagens acerca do tema em questão. No decorrer dos 
trabalhos, o Deputado Paulo Piau, passa a Presidência ao 
Deputado Almir Cardoso. Os Deputados Jorge Hannas e Carlos 
Pimenta, suplentes dos Deputados Paulo Piau e Olinto 
Godinho, respectivamente, tomam par:2 nos trabalhos. O 
Deputado João Leite substitui o Deputado Arnaldo Canarinho, 
por indicação da Liderança do PSDB. Encerrada a fase de 
exposições, a Presidência passa à fase dos debates. Usam da 
palavra os Deputados Almir Cardoso e João Leite, os Srs. 
Eduardo Nascimento, da FETAEMG, e Antônio Maria Claret Maia, 
da RURALMINAS; o Ten.-Cel. Walter de Souza Lucas, da PMMG; 
os Srs. Armando Vieira Miranda e Gilson Rodrigues, do MST, e 
Paulo Teodoro Carvalho, da EMATER-MG; e a Sra. Maria 
Aparecida Rodrigues de Miranda, Secretária Agrária do PT no 
Norte de Minas Gerais. o Deputado Almir Cardoso e os 
expositores respondem às perguntas a eles formuladas. 
Encerrados os debates, a Presidência informa que os assuntos 
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tratados na reunião se encontram registrad?S ~as notas 
taquigráficas. A Presidência comunica_que, devld? a falta de 
"quorum" a Comissão deixa de aprec1ar os ProJetos de Lei 
nQs 68/9S do Deputado José Bonifácio, no 1Q turno; e 
121/95, do Deputado Sebasti~~ Helvéci?•. n? 2Q turno. 
cumprida a finalidade da reun1ao, a Pres1denc1a agradece o 
comparecimento dos parlamentares e dos repres~nt~ntes das 
entidades citadas, convoca os membros da Com1ssao para a 
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Paulo Piau, Presidente Olinto Godinho Geraldo 

Nascimento. 
ATA DA 15ª REUNIÃO OR~INÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇAO 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito 
de junho de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
sala das Comissões os Deputados José Henrique, Ivair 
Nogueira, João Batista de Oliveira, José Maria Barros, Paulo 
Piau (substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por 
indicação da Liderança do PFL) e Carlos Murta (substituindo 
0 Deputado Dimas Rodrigues, por indicação da Liderança do 
PP), membros da Comissão supracitada. Registra-se também a 
presença dos Deputados Arnaldo Penna, Ajalmar Silva e Elbe 
Brandão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
José Henrique, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes, e solicita ao Deputado João Batista de 
Oliveira que faça a leitura de correspondência da Comissão 
Emancipacionista do Distrito de Cachoeira do Campo, no 
Município de Ouro Preto, solicitando o desarquivamento do 
processo de emancipação do referido distrito. A seguir, a 
Presidência informa o recebimento da seguinte 
correspondência: Ofício nQ 56/95, que encaminha cópia do 
parecer da Câmara Municipal de Caratinga, aprovado por 
unanimidade, contrário a anexação dos Distritos de Cordeiro 
de Minas e São Cândido, do Município de Caratinga, ao 
Município de Ipatinga; cópia do ofício da PMMG, encaminhado 
ao Sr. Luiz Guaritá Neto, Prefeito Municipal de Uberaba, 
solicitando apoio para a execução de melhorias nas 
instalações físicas do destacamento da Polícia Militar no 
Distrito de Delta; ofício do Vereador Euter Paniago, do 
Município de Viçosa, sugerindo que esta Comissão envie 
técnicos para avaliarem as reais condições dos Distritos de 
Cachoeira de Santa Cruz e São José do Triunfo, para fins de 
emancipação. A Presidência informa o recebimento do 
Relatório de Aferição Numérica de Moradias nas Áreas Urbanas 
dos Distritos de Luizlândia e Fernão Dias, no Município de 
Brasília de Minas, elaborado pela assessoria da Casa em 
virtude da solicitação feita pelo relator Deputado Sebastião 
Costa, a quem o relatório é encaminhado. Dando 
prosseguimento, a Presidência informa que a finalidade da 
reunião é apreciar as proposições constantes na pauta e 
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passa à 1ª fase da Ordem do Dia, com a apreciação de 
proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado João 
Batista de Oliveira apresenta requerimento solicitando a 
inversão da pauta, o qual, colocado em votação, é aprovado 
por unanimidade. A seguir, a Presidência passa à 2ª fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de matéria sujeita 
à apreciação do Plenário e informa que continua em discussão 
o Requerimento de Anexação nQ 143/95, do Deputado Ivo José, 
referente à anexação dos Distritos de Cordeiro de Minas e 
São Cândido, do Município de Caratinga, ao Município de 
Ipatinga. Com a palavra, o relator, Deputado Ivair Nogueira, 
apresenta requerimento solicitando o adiamento da discussão, 
o qual, colocado em votação, é aprovado por unanimidade. A 
seguir, a Presidência passa a palavra ao Deputado Sebastião 
Costa, relator do Requerimento de Anexação nQ 179/95, do 
Deputado Ivo José, referente à anexação do Distrito de São 
Seb2ê:ião da Barra, do Município de Iapu, ao Município de 
São .~ão do Oriente. O relator apresenta requerimento oral 
solicitando a prorrogação do prazo regimental para emitir 
seu parecer, o qual é deferido pelo Presidente. A seguir, o 
relator, Deputado José Maria Barros, apresenta parecer 
contrário à emancipação do Distrito de Correntinho, no 
Município de Guanhães, solicitada pelo Requerimento de 
Emancipação nQ 159/95, do Deputado Elmo Braz. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência, 
nos termos do art. 7Q, parágrafo único, da Lei Complementar 
nQ 37/95, determina o arquivamento do processo de 
emancipação do Distrito de Correntinho. A seguir, são lidos 
e discutidos, cada um por sua vez, os pareceres do relator, 
Deputado João Batista de Oliveira, sobre os Requerimentos de 
Emancipação nQs 170/95 e 141/95, bem como os respectivos 
requerimentos ao Presidente da Assembléia com a solicitação 
de encaminhamento de ofício ao TRE-MG, para que este órgão 
proceda á consulta plebiscitária nos distritos emancipandos, 
nos termos do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 1995. O Deputado João Batista de Oliveira emite 
parecer favorável à emancipação dos Distritos de Condado do 
Norte e Olímpio Campos, no Município de São João da Ponte, 
solicitada pelo Requerimento de Emancipação nQ 170/95, da 
Deputada Elbe Brandão. Colocado em votação, o parecer é 
aprovado por unanimidade. O relator também emite parecer 
favorável á emancipação do Distrito de São Benedito, no 
Município de Santa Luzia, solicitada pelo Requerimento de 
Emancipação nQ 141/95, do Deputado Carlos Murta. Durante a 
fase de discussão do Requerimento de Emancipação nQ 141/95, 
fazem uso da palavra os Deputados Ivair Nogueira, Carlos 
Murta e João Batista de Oliveira, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Colocado em votação, é o parecer aprovado com 
voto contrário do Deputado Ivair Nogueira. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária a ser realizada no dia 29/6/95, às 10horas, 
no Auditório, com a finalidade de se apreciarem os 
Requerimentos de Emancipação nQs: 70/95, do Deputado Irani 
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Barbosa. referente ao Distrito de Delta. no Município de 
Uberaba: 137/95, do Deputado ~anderley Ávila, referente ao 
Distrito de Correia de Almeida. ~o Munic'pio de Barbacena, e 
156/95, de autoria da Presidência, referente ao Distrito de 
Taparuba, no Município de Ipanema; determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo- João Batista de 

Oliveira- Ivair Nogueira- Paulo Piau- João Leite. 
ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de 
junho de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martíni, Marcos 
Helênio, Alencar da Silveira Júnior e Ronaldo Vasconcellos 
(substituindo este ao Deputado Romeu Queiroz, por indicação 
da Liderança do Bloco da Maioria), membros da Comissão 
supracitada, e os seguintes membros das comissões a que se 
refere o art. 216, § 1Q, do Regimento Interno: Deputados 
Paulo Piau, da Comissão de Agropecuária e Política Rural; 
Gilmar Machado, da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo e Lazer; João Batista de Oliveira, da Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização; Péricles Ferreira 
(substituindo o Deputado João Leite, por indicação da 
Liderança do PSDB), da Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais; Ailton Vilela (substit~indo o Deputado José 
Bonifácio, por indicação da Lidera~ça do PTB), da Comissão 
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer; Simão 
Pedro Toledo, (substituindo o Deputado Dilzon Melo, por 
indicação da Liderança do PTB), da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização; Maria Olivia (substituindo o 
Deputado Arnaldo Canarinho, por indicação da Liderança do 
PSDB), ca Comissão de Agropecuária e Política Rural; Ivair 
Nogueira (substituindo o Deputado Álvaro Antônio, por 
indicação da Liderança do PDT), da Comissão de Política 
Energética, Hídrica e Minerária, e Marcelo Cecé 
(substituindo o Deputado Paulo Schettino, por indicação da 
Liderança do PTB), da Comissão de Defesa Social. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Marcos 
Helênio que proceda á leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Prosseguindo, esclarece ter esta reunião a finalidade de 
apreciar, em turno único, os pareceres sobre o Projeto de 
Lei nQ 234/95, de autoria do Governador do Estado, que 
estabelece as diretrizes para os orçamentos fiscal e de 
investimento das empresas controladas pelo Estado de Minas 
Gerais para o exercício de 1996, e sobre as emendas a ele 
apresentadas no prazo regimental. Encerrada a 1a parte dos 
trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia. O Presidente 
redistribui ao Deputado Ronaldo Vasconcellos o Projeto de 
Lei nQ 234/95; o relator emite seu parecer, mediante o qual 
conclui pela aprovação do projeto com as Emendas nQs 14, 15, 
24 e 25; com as Emendas nQs 26 a 28, apresentadas por ele, 
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relator; com as Emendas nQs 7, 12, 20 e 21 na forma de 
subemendas que receberam o nQ 1; e pela rejeição das Emendas 
nQs 1 a 6, 8 a 11, 13, 16 a 19, 22 e 23. Logo após, a 
Presidência coloca o parecer em discussão. O Deputado João 
Batista de Oliveira apresenta a Proposta de Emenda nQ 1. Os 
Deputados Marcos Helênio e Gilmar Machado apresentam 
requerimentos em que solicitam a votação destacada das 
Emendas nQs 2 a 5, 8, 10 e 17, os quais são deferidos pela 
Presidência. Encerrada a discussão, passa-se à fase de 
votação. É aprovado o parecer sobre o projeto e as emendas, 
exceto o parecer sobre a Emenda nQ 8, destacada, o qual é 
rejeitado; é aprovada a Subemenda nr 1 à Emenda nQ 8. També~ 
é rejeitado o parecer sobre a Eme:da nQ 17, destacada. E 
aprovada a Proposta de Emenda nQ 1. Concordando o relator, 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, em proceder às alterações em 
seu parecer nos termos do aprovado, a Presidência concede-
lhe o prazo de duas horas para a elaboração da nova redação 
do parecer e suspende a reunião. Reabertos os trabalhos, c 
Presidente, Deputado Miguel Martini, passa a palavra ao 
relator, Deputado Ronaldo Vasconcellos, que profere a 
leitura da nova redação de seu parecer, mediante o qual 
conclui pela aprovação do projeto com as Emendas nQs 14, 15, 
17 e 24 a 28 ; com as subemendas que receberam o nQ 1 às 
Emendas nQs 7, 8, 12, 20 e 21; e pela rejeição das Emendas 
nQs 1 a 6, 9 a 11, 13, 16, 18, 19, 22 e 23. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, solicita aos membros da Comissão que 
subscrevam o parecer e convoca-os para a prox1ma reunião 
ordinãria, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de juíno de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente- Ronaldo Vasconcellos- Marcos 

Helênio - Clêuber Carneiro. 
ATA DA 10a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO-FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia cinco de julho de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Romeu Queiroz, Clêuber Carneiro, Marcos Helênio e 
Ronaldo Vasconcellos (substituindo este ao Deputado Miguel 
Martini, por indicação da Liderança do Bloco da Maioria), 
membros da Comissão supracitada. Na ausência do Presidente, 
o Deputado Romeu Queiroz. Vice-Presidente, assume a 
Presidência e, constatando a :xistência de "quorum", declara 
abertos os trabalhos. A segu··. sol'~ita ao Deputado Ronaldo 
Vasconcellos que proceda à leit~·a da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Prosseguindo, informa que a reunião, nos termos 
do edital de convocação, tem por finalidade apreciar as 
matérias constantes na pauta. A seguir, o Presidente 
redistribui o Projeto de Lei nQ 110/95 ao Deputado Clêuber 
Carneiro. Passa-se à 2ª fase da Ordem do Dia. Com a palavra, 
o Deputado Clêuber Carneiro, relator dos Projetos de Lei nQs 
94, 110 e 156/95, emite pareceres pela aprovação dos 
projetos, no 2Q turno. O Deputado Ronaldo Vasconcellos, 
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relator do Projeto de Lei nQ 251/95, emite parecer pela 
aprovação da matéria, em 2Q turno. Colocados em discussão e 
votação, são os pareceres aprovados. Na fase de discussão do 
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 156/95, foi apresentada 
proposta de emenda pelo Deputado Marcos Helênio, a qual foi 
aprovada. Concordando o relator com a alteração do parecer, 
a Presidência lhe concede prazo regimental para a elaboração 
da nova redação do parecer, nos termos do aprovado, e 
suspende a reunião. Reabertos os trabalhos, o Deputado 
Clêuber Carneiro procede à leitura da nova redação de seu 
parecer, em que conclui pela aprovação do projeto com a 
Emenda nQ 1. Em seguida, a Presidência solicita aos 
Deputados que subscrevam o parecer. Logo após, retira da 
pauta o Projeto de Lei ng 329/95, por não se encontrar em 
condições técnicas para apreciação. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária a se realizar às 14h30min de hoje, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Paulo Piau - Mauri Torres -

Arnaldo Penna. 
ATA DA 11a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
~ISCALIZAÇÃO-FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 
As quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de julho de 
mil novecentos e noventa e cinco comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Romeu 'Queiroz, Arnaldo Penna 
(substituindo este ao Deputado Miguel Martini, por indicação 
da Liderança do Bloco da Maioria); Mauri Torres 
(substituindo o Deputado Geraldo Rezende, por indicação da 
Liderança do PMDB) e Paulo Piau (substituindo o Deputado 
Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do PFL), 
membros da Comissão supracitada. Na ausência do Presidente, 
o Vice-Presidente, Deputado Romeu Queiroz, assume a direção 
dos trabalhos e constatando o "qu~~um" regimental, declara 
aberta a reunião. A seguir, solici:2 ao Deputado Paulo Piau 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Prosseguindo, esclarece que a reunião, nos termos do edital 
de convocação, tem por finalidade apreciar o Parecer para o 
2Q Turno do Projeto de Lei nQ 329/95, que autoriza o Estado 
de Minas Gerais a contratar operação de crédito para os fins 
que menciona e dá outras providências. A seguir, a 
Presidência suspende a reun1ao por três horas. Reaberta a 
reunião, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz, distribui a 
matéria ao Deputado Arnaldo Penna. Passa-se à 2ª fase da 
Ordem do Dia. Com a palavra, o relator emite parecer pela 
aprovação do Projeto de Lei nQ 329/95, no 2Q turno, na forma 
do vencido no lQ turno. Colocado em discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
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Romeu Queiroz. Presidente - Marcos Helênio - Álvaro Antônio 
-Maria Olivia. 
ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO-FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia seis de julho de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Romeu Queiroz, Marcos Helênio, Álvaro 
Antônio e Aílton Vilela (substituindo estes dois últimos aos 
Deputados Alencar da Silveira Júnior e Miguel Martini, 
respectivamente, por indicação das Bancadas do PDT e PSDB), 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental e 
verificada a ausência do Presidente, Deputado Miguel 
Martini, o Vice-Presidente, Deputado Romeu Queiroz, assume a 
Presidência dos trabalhos e solicita ao Deputado Álvaro 
Antônio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Prosseguindo, esclarece que a reunião se destina a apreciar 
o parecer sobre a emenda apresentada em Plenário ao Projeto 
de Lei nQ 323/95, de autoria do Governador do Estado, que 
altera a Lei nQ 6.763, de 26/12/75, e dá outras 
providências, e designa relator c~ ~atéria o Deputado Aílton 
Vilela. Com a palavra, o Deputa~o Ailton Vilela profere 
parecer concluindo pela rejeição da Emenda nQ 2 ao Projeto 
de Lei nQ 323/95. Colocado em discussão e votação, é o 
parecer aprovado com o voto contrário do Deputado Marcos 
Helênio. Cumprida a finalidade da reun1ao, o Presidente 
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Álvaro Antônio - Ivo José -

João Leite. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE A EMENDA NQ 2 AO PROJETO DE LEI 
No 323/95 

Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Gilmar Machado, a emenda em apreço, 
apresentada em Plenário, acrescenta parágrafo único ao art. 
2Q do Projeto de Lei nQ 323/95. 
Cabe a esta Comissão analisar a emenda. 

Fundamentação 
O objetivo da emenda é estabelecer prazo de 12 meses para 

fins de não-aplicação da correção da UPFMG. 
Entendemos que a fixação de prazo determinado é inoportuna, 

Jma vez que não há como prever a duração da estabilização da 
economia e do Plano Real. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição da Emenda 

nQ 2 ao Projeto de Lei nQ 323/95. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
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Romeu Queiroz, Presidente- Aílton Vilela, relator - Álvaro 
Antônio - Marcos Helênio. 

PARECER SOBRE AS EMENDAS NoS 1, 2 e 3 APRESENTADAS EM 
PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI No 329/95 
Comissão de Administração PÕblica 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, 

329/95 tem por escopo autorizar o 
operação de crédito para os fins que 
providências. 

o Projeto de Lei nQ 
Estado a contratar 
menciona e dá outras 

Durante a discussão da matéria em Plenário, foram 
apresentadas as Emendas nQ 1, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, e 2 e 3, do Deputado Gilmar Machado, as quais 
foram publicadas e encaminhadas a esta Comissão para receber 
parecer, juntamente com o projeto, nos :ermos do art. 195, f 
2Q, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Emenda nQ 1, do Deputado Ronaldo Vasconcellc3. objetiva 

autorizar o Poder Executivo a assinar acordo c0m o Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -. 
tendo em vista a concretização das obras de extensão da 
linha de metrô de Belo Horizonte. 
É inegável que os serviços pres~2dos pelo poder público têm 

como destinatários diretos os membros da coletividade, 
espec~almente os serviços relacionados com o transporte 
colet'vo de passageiros, como é o caso do metrO. Aliãs, como 
é sabido, todas as intervenções da administração pública só 
se justificam em razão da defesa do interesse geral. 
Todavia, para que o Poder Executivo possa desempenhar suas 
atribuições, em alguns casos, torna-se necessária a 
autorização do parlamento, oportunidade em que o Legislativo 
exerce o controle das atividades do Executivo, dispondo da 
prerrogativa para conceder ou não tal autorização, diante 
das circunstâncias e dos fatos. 

No caso em tela, o Governo Federal já obteve o 
financiamento necessãrio, junto ao BIRD, para a continuação 
das obras de extensão da linha de metrO desta Capital, 
dependendo tão-somente da manifestação favorável desta 
Assembléia Legislativa para a concretização do projeto. 
Importante destacar que tal financiamento não implicará 
despesa financeira para o Estado, segundo consta em 
documentação encaminhada a esta Casa pelo Chefe do Poder 
Executivo. 
A matéria de que trata a emenda é da maior relevância para 

os habitantes desta Capital, pois, com a complementação das 
obras do metrô e o aperfeiçoamento do serviço atualmente 
disponível, a utilização desse meio de transporte aumentará 
significativamente, aliviando, em conseqüência, o 
congestionado e tumultuado trânsito de Belo Horizonte. É por 
isso que o objetivo da emenda em questão merece acolhida, 
sendo conveniente e oportuna aos interesses do poder público 
e dos administrados. 

A Emenda nQ 2, por sua 
crédito a ser realizada 

vez, determina que a operação de 
pelo Estado deve estar sujeita ã 
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correção pelo índice máximo de 80% do valor do IGPM e que a 
taxa de juros será de até 3% e fixa o prazo de 8 anos para a 
quitação do débito, observado o prazo de carência de 2 anos. 
Embora o conteúdo da emenda tenha sido mencionado na própria 
mensagem governamental que encaminhou o projeto a esta 
Assembléia, entendemos que o assunto deve ser erigido em 
lei. Dessa forma, somos pela sua aprovação, na forma da 
Subemenda nQ 1, ao final redigida, a fim de adaptá-la às 
conveniências deste parlamento. 

A Emenda nQ 3 preceitua que o Poder Executivo enviará à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta 
Casa Legislativa informações detalhadas quanto aos projetos 
financiados com os recursos previstos nos incisos IV e V do 
art. 1Q da proposição. Tal emenda ~erece acolhida por 
permitir a Comissão Permanente desta Casa, em termos 
explicites, o exercício efetivo do controle das atividades 
do Poder Executivo, incluindo as realizações materiais da 
administração pública. 

Pelos 
nQs 1 
seguir 

Conclusão 
motivos expostos, opinamos pela aprovaçã: das Emendas 
e 3 e da Emenda nQ 2 na forma da Sube~enda nQ 1, a 
redigida. 

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O Poder Executivo encaminhará à Assembléia 

Legislativa a integralidade do acordo a ser realizado com a 
Companhia Vale do Rio Doce - CVRD -, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias contados da assinatura do ajuste.". 
Sala das Comissões, 5 de julho de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Arnaldo Penna- Durval Ângelo-

Jairo Ataide. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 329/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

~ 
~ 

Oriundo da Mensagem nQ 17/95, do Governador do Estado, o 
projeto de lei em análise, que tramita em regime de 
urgência, autoriza o Estado de Minas Gerais a contrata-
operação de crédito para os fins que menciona e dá outra· 
providências. 
Publicada, a matéria foi distribuída às Comissões 

supracitadas para que seja examinada em reunião conjunta e 
receba parecer nos termos do art. 222 do Regimento Interno, 
cabendo-nos, preliminarmente, analisá-la quanto a seus 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Usando da 
Constituição 
encaminhou o 
Minas Gerais 

Fundamentação 
competência privativa que lhe 

Estadual, no art. 90, XVIII, o 
projeto em análise, que autoriza 
a contrair empréstimo interno com 

confere a 
Governador 

o Estado de 
a Companhia 

. . 
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ue serão Vale do Rio Doce, no valor de R$8.844.000,00, q cifica. 
destinados à execução de obras ou programas que_espenforme o 
Trata-se de matéria a ser disciplinada em le1. co 

art. 61, IV, da Constituição Estadual: ão do 
"Art. 61 -Cabe à Assembléia Legislativa, com asa~~ 

6
2, 

Governador, não exigida esta para o especifica~o ~o aEstado, 
dispor sobre todas as matérias de competênc1a o especificamente: 
I- ...... · · · . · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · " ..... IV ~·dívida pública, abertura e operação de ~rédito~o~ceder 
o art. 2Q da proposição autoriza o Execut~v~ a aludida, 

garantia para realização da operação de credlto Fundo de 
mediante vinculação de quotas próprias do Estado do 
Participação dos Estados- FPE. "a", da 
Tal expediente encontra amparo no art. 161, IV, 

Constituição mineira, nos seguintes termos: "Art. 161- São vedados: 

iv--··~·~;~~~i~Çâ~· ·d~·;~~~;~~·d~· i~b~~t~·~·6;9~~: ·f~~do ou 
despesas, ressalvadas: efere 
a) a repartição da arrecadação dos impostos a que se r 

o art. 149;". a ao 
Também a Constituição Federal, no art. 167, ~v. asseg~~ de 

Estado membro Vincular receita de imposto a_prestaç~eita. 
garantias de operação de crédito por antecipaç~o de renormal 
Destarte, a proposição não encontra óbice a sua tramitação nesta Casa. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
329/95. 

Conclusão . . pela 
concluímos pela jurid1c1dade, . nQ 
Pela legalidade do Projeto de Lel 

Sala das Comissões, 30 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Jorge Hannas, relator Anivaldo Coelho - João Leite. 

Comissão de Administração Pública 
Relatório o 

Oriundo da Mensagem nQ 17/95, do Governador do Es~~~0 'de 
projeto de lei em análise, que tramita em regl·stimO 
urgência, visa a autorizar o Estado a contrair empre 
para os fins que menciona. . . foi 

Na Comissão de Constituição e Justiça, a mat~r 1 a. e 
aprovada nos seus aspectos juridico-constituc,onalS legais. de 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para exame mérito, nos termos regimentais. 
. . Fundamentação m a o emprest1mo que ora busca 0 Estado realizar co erá 

Companhia Vale do Rio Doce no valor de R$8.844.000,00, ssse 
destinado à execução de bbras ou Programas de inte~e de C·al e econ· · d taçao so , .~m~co o Estado, compreendendo pavimen cução trechos rodov,ar,os, construção de casas populares, exe e 
de pro~rama ~~ ação comunitária, de saneamento 
abastec1mento d agua e restauração de prédio público. 
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_A_medida se apresenta, portanto, plenamente justificada e 
lra minimizar os problemas encontrados em nosso Estado, 
naqueles setores. 
CAdemais, a operação de crédito a ser celebrada com aquela 
ompanhia, consoante a mensagem do Governador, envolverá 

custo significativamente inferior ao que se pratica no 
mercado financeiro. 

Conclusão 
Ante o aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 329/95. · 
Sala das Comissões, 30 de junho de 1995. 

HGeraldo Santanna, Presidente - João Leite, relator - Jorge 
annas - José Henrique - Alberto Pinto Coelho. 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador, o projeto em estudo autoriza o 
Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito. 
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da proposição. 

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou p~ia 
aprovação do projeto na forma original. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

A medida em apreço tem por objetivo autorizar o Estado a 
contratar operação de crédito com a Companhia Vale do Rio Doce. 

Os recursos financeiros para essa operação têm origem no 
fato de que essa empresa destina parte de seu lucro à 
Reserva para o Desenvolvimento das Regiões sob Influência da 
Companhia Vale do Rio Doce, para serem aplicados em obras e 
programas de interesse social e econômico. 
~ operação de crédito pretendida é benéfica para a8 

flnanças públicas, pois terá custo inferior ao do mercado 
Estima-se que a correção monetária será de apenas 80% de 
IGPM e os juros de 1% a 3% ao ano. A amortização terá prazo 
de oito anos, com dois anos de carência. Assim, com essas 
condições tão favoráveis, não pode o Estado deixar de 
con~rair esse empréstimo. 
A~em disso, a medida reveste-se de grande alcance social, 

P01s os recursos obtidos com a operação de crédito serão 
Utilizados em obras de grande interesse público, ou seja, em 
transporte rodoviário, habitação, aç~: comunitária, cultura 
e saneamento. 

Conclusão 
E~ face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Le, nQ 329/95 na forma proposta. 
Sa12 das Comissões, 30 de junho de 1995. 
Ger2.do Santanna, Presidente- Clêuber Carneiro, relator -

R?meu Queiroz - José Henrique - Miguel Martini - Alberto 
P1nto Coelho. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 323/95 

Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 
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Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 

epígrafe, encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nQ 
15/95, dispõe sobre alterações na Lei nQ 6.763, de 26/12/75, 
e dá outras providências. 

Aprovado no 1Q turno, sem emenda, retorna o projeto para 
receber parecer no 2Q turno. 

Fundamentação 
Esgotada a apreciação do mérito, entendemos que a ~2:éria 

deve prosperar e merecer a aprovação desta Casa. 
Conclusão 

Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovaçã= do 
Projeto de Lei nQ 323/95 no 2Q turno, na forma do venciao no 
1Q turno. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Arnaldo Penna, r~·ator - Jorge 

Eduardo de Oliveira- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 329/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposição em 

epígrafe autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar 
operação de crédito. 

No 1Q turno, foi o projeto aprovado com as Emendas nQs 1 e 
3 e a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 2. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser 

examinada no 2Q turno. Apresentamos a seguir a redação do 
vencido, que segue anexa e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto em apreço tem por objetivo autorizar o Estado a 

contratar operação de crédito com a Companhia Vale do Rio 
Doce. 

Os recursos financeiros para essa operação têm 
fato de que essa empresa destina parte de seu 
reserva para o desenvolvimento das Regiões 
influência, que é aplicada em obras e programas de 
social e econômico. 

origem no 
lucro a 
sob sua 

interesse 

Conforme anteriormente mencionado, a operação de crédito 
pretendida é benéfica para as finanças públicas, pois será 
subsidiada, tendo um custo inferior ao do mercado. Estima-se 
que a correção monetária será de apenas 80% do IGP-M, e os 
juros, de 1% a 3% ao ano. A amortização terá prazo de 8 
anos, com 2 de carência. Assim, com condições tão 
favoráveis, não pode o Estado deixar de contrair esse 
empréstimo. 

Além disso, a medida reveste-se de grande alcance social, 
pois os recursos obtidos com a operação de crédito serão 
utilizados em obras de notório interesse público, nas áreas 
de transporte rodoviário, habitação, ação comunitária, 
cultura e saneamento. 

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

Lei nQ 329/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
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Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Álvaro 

Antônio- Gilmar Machado. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 2/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 2/95, de autoria do Deputado Marcos 
Helênio, que dispõe sobre a construção de estação de 
piscicultura em represa de usina hidrelétrica a ser 
implantada no Estado, foi aprovado no 2Q turno, na forma do 
vencido no 1Q turno. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 2/95 

Dispõe sobre a construção de estação de piscic~ :ura em 
represa de usina hidrelétrica a ser implantada no ~~~ado. 
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 250MW 
(duzentos e cinqüenta megawatts), a serem implantadas no 
Estado, deverão prever a construção, o desenvolvimento e a 
manutenção de estação de piscicultura. 

Parágrafo único As usinas hidrelétricas, 
independentemente do seu porte, a serem construídas em uma 
mesma bacia hidrográfica, poderão valer-se de uma mesma 
estação de piscicultura para o repovoamento dos rios. 

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 Comissões, 6 de julho de 1995. 
Sebast'ão Helvécio, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira, 

>elator - João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 11/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 11/95, de autoria do Tribunal de 
Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos nos Quadros 
das Secretarias dos Tribunais de Justiça e de Alçada do 
Estado e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno, 
na forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 11/95 
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Dispõe sobre a criação de cargos nos Quadros das 
Secretarias dos Tribunais de Justiça e de Alçada do Estado 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-03, A-23, observado o disposto no art. 
2Q, § 2Q, da Lei nQ 9.730, de 5 de dezembro de 1988; 

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-OS, 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 c 
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 limitado. 

Art. 2Q -Ficam criados 2 (dois) cargos de Porteiro-
Zelador, de provimento efetivo e lctação no Fórum Mendes 
Pimentel, na Comarca de Barbacena. 
Art. 3Q - Fica o Município de Casa Grande transferido da 

Comarca de Entre-Rios de Minas para a Comarca de Conselheiro 
Lafaiete. 
Art. 4Q O tempo de serviço prestado na PROBAM 

Processamento Bancário do Estado de Minas Gerais - pelos 
servidores absorvidos pela Lei nQ 10.470, de 15 de abril de 
1991, será considerado para efeito de estabilidade. 
Art. 5Q- As despesas com a execução desta lei correrão por 

conta dos créditos orçamentários consignados aos órgãos do 
Poder Judiciário do Estado. 

Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator - João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 15/95 
Comiss~o de Redação 

O Projeto de Lei nQ 15/95, de autoria do Deputado Gilmar 
Machado, que cria a Área de Preservação Permanente da Bacia 
Hidrográfica do Rio Uberabinha - APP do Rio Uberabinha -, 
foi aprovado no 2Q turno na forma do vencido no 1Q turno. 

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

redação f i na 1 , 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

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

do Rio Uberabinha - APP do Rio Uberabinha. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam declarados área de preservação permanente, 

sob a denominação de Área de Preservação Permanente da Bacia 
Hidrográfica do Rio Uberabinha - APP do Rio Uberabinha-, os 
terrenos que integram essa bacia nos ~unicipios de 
Uberlândia e Uberaba. 

Parágrafo un1co - A área de que trata o caput" deste 
artigo tem seus limites 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, nela inclui~do-se ainda o 
campo hidromórfico onde estão inseridos os buritis, as matas 
ciliares, as veredas, os covoás e os pequenos núcleos 
remanescentes da cobertura vegetal de cerrado próximos aos 
limites da área hidromórfica. 
Art. 2Q- A APP do Rio Uberabinha destina-se a: 
I - preservar as nascentes do rio; 
II - preservar significativa área verde remanescente do 

cerrado; 
III - proteger o ecossistema ribeirinho para a manutenção 

do regime hidrológico; 
IV- resguardar a feição paisagistica formada pelos covoás 

:e cabeceira de drenagem; 
V - proteger a avifauna, a mastofauna, a herpetofauna, a 

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

drenagem, aterro, obstrução de canais e outras que 
descaracterizem os ecossistemas da bacia, de forma a 
resguardá-la do aparecimento de pontos suscetiveis de 
erosão; 
VII- estimular a melhoria da qualidade ambiental de áreas 

circunvizinhas. 
Art. 3Q- Fica proibido na APP do Rio Uberabinha: 
I - suprimir total ou parcialmente a cobertura vegetal; 
II- realizar obras que importem ameaça ao equilibrio 

ecológico ou que atentem contra os objetivos referidos nos 
incisos do artigo anterior; 
III - instalar unidades industriais, realizar obras 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 As atividades de fiscalização, superv1sao, 

administração e a definição das condições de manejo da APP 
do Rio Uberabinha serão estabelecidas em decreto, que 
especificará o órgão ou a entidade a que compete a sua 
execução. 

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 Comissões, 6 de julho de 1995. 
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Sebastião Helvécio, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator - João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 42/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 42/95, de autoria do Deputado João 
Batista de Oliveira, que institui o Cadastro de 
Beneficiários dos Programas Estaduais de Habitação Popular, 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dad~ à matéria a forma 
adequada, nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento 
Interno. 
Assim sendo, 

redação final, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 42/95 
Institui o Cadastro de Beneficiários dos 

Estadua~s de Habitação Popular. 
Programas 

A Assemoléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica instituído o Cadastro de Beneficiários dos 

Programas Estaduais de Habitação Popular, no âmbito da 
administração pública do Estado. 

Parágrafo único -O cadastro a que se refere o "caput" 
deste artigo conterá o registro dos beneficiários dos 
programas estaduais de habitação popular instituídos 
diretamente pelo Estado ou por Prefeituras Municipais com 
ele conveniadas a partir de 1980. 
Art. 2Q Para efeito desta lei, entende-se por 

beneficiário de programa estadual de habitação popular: 
I - o detentor de casa ou lote adquirido diretamente do 

órgão da admi ni st ração estadua 1 responsáve 1 pe 1 a 
implementação do programa de habitação popular; 
II - o detentor de casa ou lote adquirido de benaficiário 

direto de programa estadual de habitação popular; 
III - o cônjuge de beneficiário direto ou indireto de 

programa estadual de habitação popular. 
Art. 3Q -Fica vedado a beneficiário direto ou indireto de 

programa estadual de habitação popular, bem como a seu 
cônjuge, novo recebimento do mesmo beneficio. 

Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. SQ- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio, Presidente - Álvaro Antônio, relator -

José Maria Barros. 
PARECER DE 

o Projeto de Lei 
Estado, que altera 
providências, foi 
emenda. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 323/95 

Comissão de Redação 
nQ 323/95, de autoria do Governador do 
a Lei nQ 6.763, de 26/12/75, e dá outras 
aprovado nos turnos regimentais, sem 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a ftm de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 323/95 

Altera a Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O art. 12 da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, fica acrescido do seguinte § 9Q: 
"Art. 12- .............................................. . 
§ 9Q- Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, prazo e 

condições previstos em regulamento, a reduzir a carga 
tributária para até 12% (doze por cento), nas operações 
internas com óleo diesel e nas prestações de serviço de 
transporte de passageiros.". 
Art. 2Q -A partir do mês de agosto de 1994, o Poder 

Executivo poderá deixar de aplicar o disposto no item 5 do§ 
1Q do art. 224 da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
por período estabelecido em ato normativo. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
José Maria Barros, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator- Dílzon Melo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 329/95 
Comiss~~ de Redação 

O Projeto de Lei nQ 329!95, de autoria do Governador do 
Estado, que autoriza a contratar operação de crédito para os 
fins que menciona e dá outras providências, foi aprovado no 
2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

~ 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 329/95 

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

crédito com a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, no valor de 
R$8.844.000,00 (oito milhões oitocentos e quarenta e quatro 
mil reais), destinados à execução de obras ou programas, 
assim distribuídos: 

I R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para ~ 
pavimentação do trecho Governador Valadares-Conceição das 
Tranqueiras da Rodovia MGT-259; 

II R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para a 
pavimentação do trecho Santa Bárbara-Mariana da Rodovia MG-
129; 

--
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III - R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para a execução 
de programa habitacional nos Municípios de Belo Horizonte e 
Ipatinga; 
IV- R$1.000.000,00 (um milhão de re2~s) para a execução de 

programa de mobilização comunitária; 
V- R$344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais) 

para a restauração do prédio do Arquivo Público Mineiro, em 
Belo Horizonte; 

VI - R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para programa de 
pequenas obras de saneamento e abastecimento de água. 
Art. 2Q O Poder Executivo encaminhará à Assembléia 

Legislativa, em sua integra, o contrato celebrado com a 
CVRD, no prazo de 30 dias contad:s da assinatura do ajuste. 
Art. 3Q O Poder Executivo enviará à Comissão de 

Fiscalização Financ~ira e Orçamentária da Assembléia 
Legislativa informações detalhadas sobre os projetos 
financiados com os recursos previstos nos incisos IV e VI do 
art. 1Q desta 1 e i. 
Art. 4Q - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 

garantia para a realização da operação de crédito prevista 
nesta lei, mediante vinculação de quotas próprias do Estado 
do Fundo de Participação dos Estados - FPE -, de que trata o 
art. 159, I, "a", da Constituição Federal. 

Art. 5Q -O Poder Executivo consignará na lei orçamentária 
anual dotações suficientes para a amortização do principal e 
de encargos da operação de crédito de que trata esta lei. 

Art. 6Q -Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 
acordo com o Banco Internacional para Reconst· Jção e 
Desenvolvimento- BIRD , a fir de viabilizar ~. obras 
relativas à extensão da linha de metrô de Belo Horizonte. 
Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995 . 

. Sebastião Helvécio, Presidente - João Leite, relator 
Alvaro Antônio. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 6 DE JULHO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 
. Wanderley Ávila 
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SUMARIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DC 
DIA): 1ª Fase: Requerimentos: Requerimento do Deputado Romeu 
Queiroz; discurso do Deputado Gilmar Machado; aprovação; 
verificação de votação; anulação da votação; chamada para 
recomposição de "quorum"; existência de número regimental -
Suspensão e reabertura da reunião - Requerimento do Deputado 
Romeu Queiroz; aprovação; verificação de votação; 
ratificação da aprovação; declaração de voto 2ª Fase: 
Palavras jo Sr. Presidente Discussão e votação de 
proposiçê~:: Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
323/95; d1scursos dos Deputados Anderson Adauto e Marcos 
Helênio - Suspensão e reabertura da reunião - Prosseguimento 
da discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 323/95; 
apresentação de emenda; encerramento da discussão; envio do 
projeto com a emenda à Comissão de Fiscalização Financeira-
Discussão e votação de pareceres de redação final: Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 2, 11, 329 e 15/95 
e do Projeto de Resolução nQ 342/95; aprovação 
ENCERRAMENTO. 

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

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior Álvaro Antônio Anderson 
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro 
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos Pimenta - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho Geraldo 
Nascimento- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado 
- Hely Tarquinio - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide 
-João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio- José Braga- José 
Henrique - José Maria Barros Marcelo Cecé Marcelo 
Gonçalves - Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olivia-
Mauri Torres- Olinto Godinho- Paulo Piau- Paulo Schettino 
- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz 
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Helvécio Simão Pedro 
Toledo- Wilson Trópia. 

O Sr. Pres;dente (Deputado Wanderley Ãv;la) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
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do povo mineiro, iniciamos os 
palavra, a Sra. 2ª-Secretária, 
ata da reunião anterior. 

nossos trabalhos. Com a 
para proceder à leitura da 

1ª PARTE 
Ata 

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA) 
- la Fase 

O Sr. Presidente (Deputado- Agostinho Patrús) - Nos termos 
do edital de convocação, a Presidência vai passar à 2ª parte 
da reunião, com a discussão e a votação de pareceres e a 
votação de requerimentos. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Romeu Queiroz, 

em que solicita tramitação em regime de urgência do Projeto 
de Resolução nQ 349/95, da Mesa da Assembléia, que dispõe 
sobre a nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas pela 
Assembléia Legislativa. Em votação, o requerimento. Com a 
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Gilmar 
Machado. 

O Deputado Gilmar Machado* Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, estaremos votando contrariamente à tramitação em 
regime de urgência desse requerimento, porque entendemos que 
a discussão sobre a nomeação de Conselheiro do Tribunal de 
Contas feita por esta Casa deve ocorrer de forma a 
possibilitar que todos os parlamentares tenham conhecimento 
pleno das resoluções. Assim, teremos, de fato, condições de 
apresentar nossas sugestões e emendas. Se aprovarmos esse 
projeto em regime de urgência, tentaremos esgotar as 
discussões ainda hoje, uma vez que este período legislativo 
se encerra hoje ou amanhã. 
Votar esse projeto de resolução às pressas dificulta o 

nosso trabalho. Todos querem participar e interferir nesse 
processo. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da 
Assembléia, e teremos a oportunidade de indicar 
Conselheiros, o que deve ser feito mediante debate, e não às 
pressas, a toque de caixa. Isso poderia beneficiar alguns, 
em detrimento de outros. Essa não é a melhor forma, por isso 
estamos encaminhando contrariamente a esse requerimento. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

O Deputado Gilmar Machado - Peço verificação de votação, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental o pedido. 
-Procede-se à verificação solicitada. 
O Sr. Presidente - Votaram contra 5 Deputados. Votaram a 

favor 27 Deputados. Portanto, não houve "quorum" para a 
votação do mencionado requerimento, motivo pelo qual a 
Presidência a torna sem efeito e determina ao Sr. 1Q-
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Secretário que proceda à chamada para recomposição 
"quorum". 
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) 

chamada.) 
(- Faz 

de 

a 

O Sr. Presidente - Respo~aeram à chamada 48 Deputados, 
portanto, há "quorum" para a continuaçãc dos trabalhos. 

Suspensão da Reuniã: 
O Sr. Presidente - A Presidência susD~nde a reun1ao por 5 

minutos para que se finalizem os entendimentos sobre a 
apreciação da matéria constante na pauta. 

- Suspende-se a reunião. 
Reabertura da Reunião 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. 
Em votação, o requerimento do Deputado Romeu Queiroz. Os 

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

O Deputado Gilmar Machado- Peço verificação de votação. 
O Sr. P~esidente - É regimental o ped~Jo. 
- ProceJe-se à verificação solicitada. 
O Sr. Presidente Votaram contra o requerimento 6 

Deputados. Votaram a favor 38 Deputados. Está ratificada a 
aprovação do requerimento. 

Declaração de Voto 
O Deputado Álvaro Antônio - Ontem, a Mesa apresentou um 

projeto de resolução que trata do preenchimento de vagas no 
Tribunal de Contas. Os Deputados devem tomar conhecimento do 
conteúdo do projeto, que diz respeito à regulamentação, à 
disciplina dessa matéria. Verificando o projeto, chegamos à 
conclusão de que está de acordo com as normas 
constitucionais e regimentais da Casa. 

Vamos apresentar algumas emendas para esclarecer certos 
itens do projeto, mas posso adiantar aos senhores que foi 
feito com a ~ais absoluta clareza, de acordo com o Regimento 
Interno e com as Constituições Estadual e Federal. 
Portanto, acho que ele está em condições de ser apreciado. 

Sempre cobrei da Mesa a elaboração de projetos 
transparentes, permanentes e democráticos, e acho que ele 
preenche todos os requisitos. 2ª Fase 

O Sr. Presidente- Esgotada a matéria destinada à 1a fase, 
a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e votação da matéria constante na pauta. 

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

da presente reunião os Projetos de Lei nQs 234, 27 e 329/95, 
o Projeto de Resolução nQ 342/95 e os pareceres da Comissão 
de Justiça sobre os Oficios nQs 1 e 5/95, que foram votados 
nas reuniões extraordinárias realizadas ontem; e o Projeto 
de Lei nQ 260/95, por não se encontrar em condições de ser 
apreciado . 

o Sr. 
Lei nQ 
6.763, 

Discussão e Votação de Proposições 
Presidente - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 
323/95, do Governador do Estado, que altera a Lei nQ 

de 26/12/75, e dá outras providências (redução da 
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carga tributária nas operações internas com óleo diesel e 
nas prestações de serviço de transporte de passageiros). A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Anderson 
Adauto. 

O Deputado Anderson Adauto Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, em função da votação e discussão 
dos Projetos de Lei nQs 323 e 260/95, gostaria de tecer 
alguns comentários sobre a questão da guerra fiscal, sobre a 
questão de Minas ter perdido para o Estado do Rio de Janeiro 
a fábrica de caminhões da Volkswagen. 
O prestigioso "Jornal da Tarde", de São Paulo, publicou, 

recentemente, uma sé~ie de reportage~s sob o titulo geral "A 
Guerra dos Estados ~ara Atrair Investimentos". Segu~do o 
órgão da imprensa paulista, *"há pelo menos dez anos 
governadores das regiões menos industrializadas promovem um 
verdadeiro leilão de incentivos tributários, que ficou 
conhecido como guerra fiscal. O Estado de São Paulo, há 
décadas o maior pólo industrial do Brasil, é o que mais tem 
a perder". 

Na primeira das reportagens, procurou-se mostrar as 
dimensões do problema e saber quem perde e quem ganha com a 
guerra fiscal. Na seqüência, a matéria ocupou-se de como São 
Paulo perde empresas para outros Estados, quais são os 
setores mais atingidos e como os municípios lutam para 
atrair indústrias. Nas últimas reportagens da série, 
realizou-se um grande debate envolver:8 autoridades do 
Governo paulista, tributaristas, empresár~os e economistas. 

Dando-se o devido desconto à ótica paulista com que foi 
abordado o assunto nem seria de esperar que fosse 
diferente, pois cada jornal defende os interesses da região 
a que pertence -, pode-se ver a importância que a imprensa 
do Estado mais rico da Federação atr':Ji ao esforço para 
atrair investimentos. 

Essa é, sem dúvida, uma questão econom1ca fundamental 
dentro da Federação brasileira. "Guerra fiscal" é o nome que 
se dá à disputa entre os Estados para atrair empresas, 
mediante a concessão de isenções e incentivos tributários. O 
fenômeno ocorre desde a segunda metade dos anos 80, quando o 
Brasil iniciou o processo de redemocratização e a caminhada 
para transformar-se numa verdadeira Federação, com o aumento 
do grau de autonomia administrativa dos Estados. 
A disputa decorre de um abuso no exercício da liberdade 

fiscal por parte dos Estados, diante do que dispõem o art. 
155 da Constituição e os dispositivos da Lei Complementar nQ 
24, de 1975. De acordo com o primeiro, incentivos e 
benefícios fiscais só podem ser concedidos e revogados por 
deliberação conjunta dos Estados, de modo a evitar 
desequilíbrios. Segundo a lei complementar, quaisquer 
incentivos ou favores fiscais ou financeiros - com base no 
ICMS e dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou 
indireta, do respectivo ônus - só poderão ser concedidos ou 
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revogados nos termos de convênio celebrado e ratificado 
pelos Estados e pelo Distrito Federal. A inobservância dessa 
regra acarretará a nulidade do ato e a ineficácia do crédito 
fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria. 
Essa é a regra que a maioria dos Estados, absolutamente, não 
cumpre. 

Com o passar do tempo, alguns Estados, no intuito de evitar 
os empecilhos legais, passaram a conceder benefícios sob a 
forma de financiamento, ou seja, os Estados encontraram o 
famoso jeitinho brasileiro para passar por cima de um artigo 
da Constituição e de uma lei c-~~lementar. Na maioria dos 
casos, as empresas recolhem ICMS integra:mente, mas 
recebem do Banco do Estado um er. 2stimo de long: prazo, que 
chega em muitos casos a 80% c~ imposto recolnido, para 
pagamento com juros e correção monetária muito baixos. Essa 
prática é adotada, inclusive, pelo Estado de Minas Gerais, 
através do COIND. 
Qual é o objetivo dos Governos Estaduais ao agirem desse 

modo? É o de aquecer sua economia, criar novos postos de 
trabalho e arrecadar mais ICMS. Estados como Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Goiás e outros 
procuram, permanentemente, por meio desse tipo de prática, 
atrair empresas, que, ao recolherem impostos, compensam com 
larga margem os benefícios recebidos. Se recordarmos um 
pouco, poderemos ir até a década de 70 e relembrar a 
instalação da FIAT. O que Minas não fez naquele momento para 
receber a FIAT? Até sócia do empreendimento Minas se tornou. 
Imaginem os senhores se naquele momento Minas estivesse com 
o discurso de hoje, de que não entra em guerra fiscal! A 
FIAT estaria em Minas? Teríamos hoje a indústria 
automobilística que temos? É claro que não. 

Há algum tempo, o INDI-MG realizou um estudo em 
profundidade da intensa disputa fiscal entre os Governos dos 
principais Estados do País para conquistar novos 
investimentos. Os Estados de São Paulo e do Paraná, que até 
recentemente ado~avam atitude de relativa passividade diante 
de potenciais · ;estidores, começaram a realizar campanhas 
oara estimular ~ instalação de novas indústrias. Recorreram 
~ara tanto, a vários instrumentos, entre eles a revisão d~ 
suas políticas de cassação de incentivos fiscais e 
creditícios, a criação de órgãos e entidades de fomento e a 
mobilização e o envolvimento pessoal de seus Governadores em 
atividades de promoção industrial . 

A Bahia, além de utilizar os benefícios da SUDENE e os 
pródigos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste, criou 
também o Programa de Promoção do Desenvolvimento e o Fundo 
de Investimentos Industriais, com o propósito de conceder 
isenção de ICMS e ofertar financiamentos em condições 
favoráveis às empresas que se instalarem ou ampliarem sua 
capacidade produtiva naquele Estado. 

*"Fatos como esse," nota o estudo, "evidência de crescente 
concorrência entre as unidades da Federação pela atração de 
investimentos, constituem uma clara advertência a Minas 
Gerais." 
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Em outros Estados, foram implementadas eficientes políticas 
de estímulo à implantação de indústrias. Goiás instituiu c 
Fundo de Participação e Fomento à Industrialização 
FOMENTAR - com o objetivo de incentivar o desenvolvimento do 
setor secundário. O FOMENTAR recebeu os seguintes 
incentivos: empréstimo de até 70% do montante do ICMS devido 
mensalmente, financiamento a investimentos fixos em projetos 
industriais, construção de obras de infra-estrutura e 
prestação de serviços de natureza técnica e especializada ao 
parque fabril. 
A parte legal foi o Decreto nQ 3.503, de 8/8/90, e os 

prazos concedidos foram de 5, 7 e 10 anos. Os encargos 
foram, além do endividamento de 0,6% sobre o montante global 
de incentivos, juros de 0,2% ao ano, acrescidos de 25% de 
correção monetária anual. 

No Espírito Santo, colocou-se em prática o FUNRES-IFM 
Fundo de Recuperação do Espírito Santo (Investimento Fixo e 
Misto)-, visando à implantação, expansão, relocalização, 
modernização, racionalização, desenvolvimento tecnológico e 
controle ambiental de empreendimentos, e o FUNRES - FINAC 
(Financiamento a Acionista), destinado a propiciar a 
reconstituição do equilíbrio econômico-financeiro de 
empreendimentos apoiados pelo FUNRES. 

Em Minas, além dos Fundos de Incentivo à Industrialização-
FND - e de Fomento e Desenvolvimento Econômico do Estado de 
Minas Gerais - FUNDESE - e de beneficios fiscais, temos o 
PROINDÚSTRIA - Programa de Indução à Modernização Industrial 
-, com o objetivo de desenvolver e modernizar o parque 
industrial. Esses fundos e programas, porém, estão aquém das 
exigências de uma política dinâmica e competitiva para nossa 
terra. Somos um Estado mediterrâneo e estamos ilhados em 
relação aos outros, em termos de incentivos. Exemplo disso 
foi o que aconteceu com uma fábrica de caminhões e outras 
que Minas perdeu e, se não mudar de comportamento, ainda vai 
perder. 

Anexamos a este pronunciamento um quadro comparativo dos 
incentivos concedidos em cada Estado, para permitir 
visualizar-se com maior clareza a situação. 

Por intermédio da Carta de Araporã, os municípios do 
Triângulo Mineiro dirigiram-se recentemente ao Governo 
Estadual, propondo a reavaliação das formas de incentivo, 
fomento e apoio técnico-financeiro da política de 
industrialização. Diz o documento que, em comparação com as 
facilidades reais oferecidas pelos Estados vizinhos, 
principalmente Goiás, estamos, na prática, colaborando para 
o saída de importantes recursos que poderiam ser aplicados 
em Minas. Trata-se de manifesto firmado por lideranças 
políticas e empresariais de expressão em Minas, o qual teve 
o objetivo de solicitar ao Governador Eduardo Azeredo a 
adoção de um projeto de industrialização regional, com 
incentivos fiscais capazes de evitar a perda de 
investimentos significativos para a região. 
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A proposta foi particularizada e definida para as áreas 
limítrofes com Goiás e Espírito Santo, onde ocorre de forma 
especialmente aguda a guerra fiscal. 

Felizmente, a posição do Governador Eduardo Azeredo é firme 
e inflexível no sentido de implementar políticas capazes de 
colocar Minas Gerais em pé de igualdade com nossos vizinhos, 
no que diz respeito aos incentivos. S. Exa. mostrou-se 
sensív" aos apelos que lhe foram encaminhados e promete 
fazer : que for necessário. Queremos exaltar, nesta tribuna, 
a atitude tomada pelo Sr. Governador na defesa dos 
interesses mineiros. E .essa atitude decorreu da percepção de 
que as coisas não podem ficar do jeito como estão. O que 
para alguns é apenas guerra fiscal, para outros constitui 
importante instrumento de viabilização de novos 
investimentos. Para nós, do Triângulo, os dois aspectos 
estão envolvidos. 

Como, porém, ao longo dos últimos 
como deveríamos, o resultado é que o 
está do outro lado do rio Paranaíba, 
desenvolve-se e cria novos empregos. 

anos, não temos agido 
Sudoeste de Goiás, que 
cresce a olhos vistos, 

Aguardamos com grande expectativa, como o Brasil inteiro, a 
reforma tributária. Mas, enquanto isso não acontece, não 
podemos ficar de braços cruzados. Temos a obrigação de 
intensificar um programa próprio de incentivos, fundado nas 
seguintes razões: 
a) tornar as regiões de fronteira competitivas - precisamos 

criar, inclusive, uma hipotética "faixa de Gaza", para dar 
condições às regiões limítrofes, como a região entre o 
Triângulo Mineiro e Goiás e a que separa Minas do Espírito 
Santo, onde acontece a situação mais calamitosa da guerra 
f isca 1; 

b) amenizar os 
Estados, prática 
c) preservar a 

nosso prestígio; 

efeitos da concorrência desleal entre os 
que está acontece,do a olhos vistos; 
autonomia de Mi~as Gerais, fazendo valer o 

d) fazer valer o voto mineiro no CONFAZ; isso levará as 
demais unidades da Federação a agir do mesmo modo, 
reclamando seus direitos; talvez aí as mudanças ocorram. 
É fundamental que Minas entre também na guerra fiscal. A 

partir do momento em que Minas se igualar aos outros 
Estados, quem sabe a realidade nacional se modifique . 

Para sublinhar a importância deste assunto, passamos a ler 
desta tribuna a notícia publicada, com destaque, na última 
segunda-feira, pelo jornal "Hoje em Dia":(- Lê: *"Guerra 
Fiscal Faz Volks Instalar Fábrica no Rio. 
A provável decisão da Volkswagen de montar a sua fábrica de 

caminhões em Rezende (RJ), além de tornar clara a existência 
de uma guerra fiscal entre os três maiores Estados da 
Federação, pode ter colocado por terra o sonho de vários 
municípios mineiros de sediar um empreendimento com 
capacidade de geração de 5 mil empregos diretos, 25 mil 
indiretos e investimento inicial calculado em 
US$300.000.000,00. A disputa para sediar a empresa, que 
tinha como concorrentes diretos os Estados do Rio de Janeiro 
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e São Paulo, era também uma esperança para Minas Gerais, que 
corria por fora. Na edição do "Hoje em Dia" de sábado, 24 de 
junho, o Secretário Adjunto de Indústria e Comércio, Márcio 
Maia, ainda manifestava confiança de que a fábrica de 
caminhões da Volkswagen viesse a ser instalada em Minas." 

E continua o noticiário da última segunda-feira: *"O 
Presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte - CDL-BH - Eduardo Noronha, lamentou, ontem, que 
mais uma vez Minas Gerais tenha perdido um grande 
investimento para um Estado vizinho. Na avaliação de 
Noronha, a implantação da unidade da Volks no Rio de Janeiro 
só mostra que os outros Estados estão concedendo incentivos 
superiores a Minas•. A Secretaria de Estado da Fazenda 
adotou a postura de se manter firme, não fazer concessões. 

Nesse sentido, quero dizer aos nobres pares que tivemos a 
iniciativa de criar uma comissão especial, para que, com a 
Secretaria de Indústria e Comércio, pudéssemos dar uma 
contribuição política, contribuição essa que demos, na 
legislatura passada, ao Governador anterior, no momento em 
que a General Motors discutia a hipótese de trazer para 
Minas a sua fábrica. Movimentamo-nos, acionados pelo próprio 
Secretário de Indústria e Comércio da época, que entendeu 
que era de vital importância que houvesse um trabalho 
político junto a General Motors, para que Minas pudesse 
continuar no páreo. A própria diretoria da General Motors, 
apesar de ter elogiado o comportamento técnico de Minas, a 
forma como os técnicos mineiros foram defender os interesses 
do Estado, deixou claro para nós que o Secretário da Fazenda 
do Rio de Janeiro procurou aquela diretoria, com um papel 
timbrado do Governo, com a assinatura do Governador embaixo 
e lhes disse: "Nós queremos receber a General Motors no Rio 
de Janeiro. Aqui estã um papel em branco, com o timbre do 
Governo do Estado e assinado pelo Governador. Coloquem aí o 
que vocês quiserem; façam as exigências que vocês quiserem, 
que o Estado do Rio de Janeiro irã cumpri-las. O que não 
podemos é abrir mão de receber aqui a fábrica da GM". 
Acredito que, com relação à Volks, deve ter acontecido 

alguma coisa muito parecida com o que nós, uma comissão 
composta por Deputados desta Casa, quando estivemos em São 
Paulo, com a diretoria da General Motors, escutamos da 
própria GM. Tenho certeza de que a ida da Volks, que estão 
atribuindo às facilidades do Porto de Sepetiba, não se deveu 
apenas a essas facilidades oferecidas pelo Porto de Sepetiba 
à exportação. Temos certeza de que hã muito mais coisa por 
trás disso. 

Mas nosso Estado não pode ficar dando exemplo, porqJe está 
falando sozinho. Minas, com esta postura, estã igual à mãe 
que foi assistir à parada de 7 de Setembro e, vendo seu 
filho marchar no batalhão, virou para sua amiga e disse: 
"Olha lã, só meu filho está certo. Todos os outros estão 
errados". Espírito Santo, Rio e Goiás estão ao nosso lado e 
concedendo muitos benefícios. Eis um exemplo prático, para 
não deixar qualquer sombra de dúvidas, dos problemas que 
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estãmos enfrentando e continuaremos a enfrentar se não 
mudarmos a nossa atitude. Essa é a realidade dos fatos. 

Uma comunidade regional que sofre diretamente as 
conseqüências da política até hoje adotada em Minas, com 
relação aos incentivos fiscais, é a do Triângulo Mineiro; o 
mesmo acontece com o vale do rio Doce, que faz divisa com o 
Espírito Santo. Essas duas regiões estão assistindo, 
impotentes, ao crescimento dos ~ossos vizinhos. 
Nesse contexto, o argumento c~ algumas áreas do Governo de 

que não devemos entrar nessa guerra fiscal é, para nós, 
sinônimo de insensibilidade. Gostaríamos de convidar esses 
técnicos a deixar o conforto dos seus gabinetes e visitar, 
por exemplo, a região que fica às margens do rio Paranaíba. 
Ali verão, de um lado, o Triângulo sem indústrias, sem 
desenvolvimento e sem geração de empregos - apesar de todo o 
seu potencial - e, do outro, empresas se instalando e 
gerando empregos. Verão que os investimentos estão 
acontecendo do lado de lá, não pela omissão dos 
triangulinos, mas pelo que efetivamente nos separa, que não 
é apenas c rio, mas as diferenças dos programas de 
incentivos: c fOMENTAR, de Goiás, e o PROINDÚSTRIA, de 
Minas. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Meu aparte é para 

solidarizar-me com v. Exa., tendo em vista a questão 
abordada no belo discurso que agora pronuncia. Gostaria de 
lembrar que, durante os Governos Israel Pinheiro e Rondon 
Pacheco, Minas Gerais viveu uma fase importante em sua 
industrialização, quando o Estado entrava em parcer~a com os 
;nvestidores. Isso aconteceu com a instalação da F1at e com 
~ Alcominas - hoje Alcoa - na minha cidade, Poços de Caldas. 
O Estado participou como sócio acionista, dando opção de 
compra ao investidor no futuro, o que aconteceu com a Fiat e 
com a Alcominas. Minas Gerais realmente precisa ser mais 
agressiva, quando vivemos um momento de grande contenção, se 
quisermos realmente crescer economicamente. Parabéns a V. 
Exa. por seu pronunciamento. 

O Deputado Anderson Adauto - Agradeço o aparte do nobre 
Deputado. O que quero dizer com meu discurso é que tivemos 
um momento em nossa história em que fizemos opção pelo 
desenvolvimento. Minas se integrou, se empenhou, se 
interessou, Minas fez de tudo. E citei como exemplo máximo o 
caso da Fiat, em que o Governo Estadual colocou nosso Estado 
como sócio, exatamente para viabilizar o empreendimento. 
Obviamente, uma série de outras coisas foram feitas. Minas 
insiste em não entrar na guerra fiscal, mas vejo que vão 
ocorrer mudanças na reforma tributária. Vão encontrar uma 
fórmula para acabar com essa guerra fiscal que acontece hoje 
entre os Estados. Mas enquanto a reforma tributária não vem, 
é de vital importância que Minas não fique marchando sozinha 
nessa parada de 7 de Setembro, como está marchando hoje, 
indo na contra-mão. O Governo diz que Minas não entra, mas, 
enquanto isso, eu, particularmente, não consigo explicar aos 
meus companheiros do Triângulo, às associações comerciais, 

/ 
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aos industriários, às pessoas que trabalham pelo 
desenvolvimento do Triângulo, por que em Goiás existem 
incentivos e em Minas não, sendo que a única coisa que nos 
separa é um rio. 
·~ inaceitável, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o 

argumento de que Minas não pode entrar na guerra fiscal. 
Alguma coisa precisa ser feita, e já. Enquanto não se der ao 
Estado condições de concor~er com outras regiões do País, 
continuaremos a ter surpresas desagradáveis, como essa que 
envolve a instalação da fábrica de caminhões da Volkswagen 
no Rio de Janeiro. Só nesse episódio, nunca é demais 
repetir, estamos perdendo 5 mil empregos diretos e 25 mil 
indiretos, além de um investimento inicial de 
US$300.000.000,00. Não mais podemos tolerar fatos como esse. 
Apelo desta tribuna ao Governador Eduardo Azeredo e aos 
secretários da área econômica para que tomem medidas para 
mudar imediatamente essa situação. O que está em jogo são os 
superiores interesses de Minas Gerais. ~ fundamental que, 
apesar de Minas não querer entrar na guerra fiscal. 
compreendam que não será uma batalha de poucos dias. Temos 
certeza de que até o final do ano teremos votado a reforma 
tributária, quando teremos condições de fazer com que haja 
igualdade, para que não existam políticas que façam com que 
Estados sejam prejudicados em função de atitudes mais 
agressivas, naquilo que diz respeito ao que interessa ao 
empresário, que são os incentivos e as isenções de ICMS. 
Muito obrigado a todos. 

O Sr. President€ (Deputado Wanderley Ávila) -Para discutir 
o projeto, com a ~alavra, o Deputado Marcos Helênio. 
o Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, povo presente, imprensa. procuramos ouvir 
com atenção o Deputado Anderson Adauto, na tentativa de 
entendimento para que esse projeto fosse votado de maneira 
tranqüila. Concordamos plenamente que essa medida do Governo 
é salutar para a economia mineira, para que haja 
competitividade em nível nacional. Entendemos que ele foi 
profundo em sua análise. 
Queríamos fazer apenas uma observação: acompanhamos a 

Comissão de Fiscalização Financeira e a Comissão de Justiça 
e fizemos uma análise do ponto de vista técnico desse 
projeto. Dá para passar sem problema, mas há uma questão que 
precisa ser analisada pela Assembléia, ou, pelo menos, que 
deve ser conhecida pelos Deputados, para, depois, ser 
votada. 

O projeto que concede a redução de 18% para 12% é correto. 
Concordamos com ele, mas queríamos chamar a atenção dos 
Deputados para o seu art. 2Q. Se os Deputados estiverem de 
acordo, tudo bem, mas devem saber que estão votando uma 
espécie de anistia. Na verdade, o Governo deixou de corrigir 
a UPFMG a partir de agosto de 1994. Ele está propondo de 
fato uma legalização do que deixou de ser cobrado. Fazemos 
observações que julgamos necessárias. Evidentemente, não 
podemos cobrar apoio, porque isso depende da consciência de 
cada Deputado. 
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O art. 1Q estabelece: "Fica o Poder Executivo autorizado, 

no prazo e nas condições previstas, a reduzir a carga 
tributária para até 12% nas o~~rações internas, no óleo 
diesel e na prestação de serviço de transporte de 
passageiro". Concordamos com essas condições e as aprovamos 
nas Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira. 

Chamamos a atenção para o art. 2Q. O Deputado Geraldo 
Santanna, que estava presidindo a reunião, também o analisou 
e viu que dever-se-ia ter esse cuidado. O art. 2Q diz: "A 
contar do mês de agosto de 1994", e não de 1995. Deve-se 
contar, pois, desde um ano atrás. Continua o artigo: "O 
Poder Executivo poderá deixar de aplicar o disposto no item 
V, do § 1Q do art. 224 da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro". 
Esse dispositivo, no item v, refere-se à correção que, no 
caso, deixou de ser feita. Já existe uma dívida de, 
aproximadamente, R$880.000,00, e o Governo quer, agora, 
deixar de cobrá-la. É um direito dele, mas queremos lembrar 
que, na verdade, não é tão simples assim. 

No tocante à disposição constante no art. 2Q, temos a 
questão inflacionária. Implantou-se o real, e o Governo 
deixou de fazer a correção, considerando a inflação baixa. 
Quais foram os beneficiários nessa concessão ou, diria, 
nessa omissão do Governo? 'Foram os carvoeiros, as taxas 
florestais, etc. 
Houve um acordo na comissão ~~esidida pelo Deputado Geraldo 

Santanna para que se entrasse com uma emenda. Somos a favor 
do projeto e vamos aprová-lo. Estamos inteiramente de 
acordo, mas queríamos que a emenda também fosse aprovada. 

Diz a Emenda nQ 1: "O Poder Executivo deixará de aplicar o 
disposto no item v- que é a correção- do§ 1Q do art. 224 
da Lei nQ 6.763, por período a ser estabelecido em decreto". 

Há dois aspectos: ele deixará de aplicar a partir de agora. 
E vem o art. 3Q: "Esta lei entra em vigor a partir da sua 
publicação". Isso é o normal. Queremos que se cumpra o que 
está na lei. Ele deixará, por decreto ou através de emenda, 
que se estabeleça um período de 12 meses. Isso é assunto a 
ser discutido. Essa emenda está entrando agora. 

Ficou claro e definido que não seria retroativo a 1994. 
Chamo a atenção para isso e conclamo os parlamentares para 
votarmos de acordo com a emenda c ~ foi aprovada na 
Comissão, na qual éramos minoria. Muitc )brigado . 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente Esta Presidência vai suspender os 

trabalhos por 5 minutos. 
(-Suspendem-se os trabalhos.) 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) Estão 

reabertos os nossos trabalhos. 
Prosseguimento da discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei 

nQ 323/95. Não há outros oradores inscritos . 
- Vêm à Mesa: 

EMENDA NQ 2 AO PROJETO DE LEI NQ 323/95 
"Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 2Q: 
Art. 2Q- ............................................... . 
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Parágrafo único - O 
ultrapassar 12 (doze) 
Sala das Reuniões, 6 
Gilmar Machado 

prazo referido 
meses.". 
de julho de 1995. 
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no "caput" não poderá 

o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foi apresentada ao projeto a Emenda nQ 2, de 
autoria do Deputado Gilmar Machado. Nos termos do que dispõe 
o§ 2Q do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai 
devolver o projeto com a emenda à Comissão de Fiscalização 
Financeira, para que sobre ela seja emitido parecer. 

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

aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 2/95, do 
Deputado Marcos Helênio, que dispõe sobre a construção de 
estação de piscicultura; 11/95, do Tribunal de Justiça, 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; 329/95, do Governador do 
Estado, que autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar 
operação de crédito para os fins que menciona e dá outras 
providências; 15/95, do Deputado Gilmar Machado, que cria a 
área de preservação permanente da bacia hidrográfica do rio 
Uberabinha. (À sanção.); Projeto de Resolução 342/95, da 
Mesa da Assembléia, que altera o sistema de carreira da 
Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. (À promulgação.). 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Cumprindo o objetivo da reunião, a 

Presidência a encerra e convoca os Deputados para a 
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, e para a extraordinária, também de hoje, às 20 
horas, nos ter~~s do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 
* -Sem revisão do orador. 

ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez hÕras do dia vinte e um de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ivo José, Wilson Trópia, Antônio Roberto e Ronaldo 
Vasconcellos, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Roberto 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Prosseguindo, faz a leitura dos oficios enviados pelas 
Prefeituras Municipais de Coroaci e de Timóteo, pela 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental 
ABES - e do Oficio nQ 886/95, que encaminha cópia de 
convênio firmado entre a COPASA-MG e a MBR Minerações 
Brasileiras Reunidas S.A., atendendo a pedido formulado por 
esta Comissão. Logo após, o Deputado Ronaldo Vasconcellos 
apresenta relatório sobre a correspondência enviada pelo Sr. 
Francisco Rodrigues de Souza, Gerente da Seção de Controle 
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Ambiental da Prefeitura Municipal de Ipatinga. Na fase de 
discussão e votação de proposições da Comissão, o Deputado 
Ronaldo Vasconcellos apresenta requerimento, no qual 
solicita sejam convidados a comparecer a reun1ao desta 
Comissão os representantes da Prefeitura Municipal de 
Ipatinga, da USIMINAS e da Fundação Estadual de Meio 
Ambiente - FEAM -. para prestarem esclarecimentos sobre as 
denúncias feitas pelo Sr. Francisco Rodrigues de Souza. 
Encerrada a la parte C~s trabalhos, passa-se à 2ª fase da 
Ordem do Dia. Com a pa avra, o De"Jtado Wilson Trópia, 
relator do Projeto de Lei nQ 64/95, e:· te parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do projeto. Em seguida, o 
Deputado Antônio Roberto, relator do Projeto de Lei nQ 
118/95, procede à leitura do seu parecer, por mei~ jo qual 
conclui pela aprovação do projeto com as Emendas n~' 1, 2 e 
3. Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, 
são os pareceres aprovados por unanimidade. Em seguida, 
passa-se à fase de discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Antônio Roberto procede à leitura do seu 
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 109/95, mediante o qual 
conclui pela aprovação do projeto. Com a palavra, o Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, relator do Projeto de Lei nQ 139/95, 
procede à leitura de seu parecer, por meio do qual conclui 
pela aprovação do projeto. Colocados em discussão e votação, 
cada um por sua vez, são os projetos aprovados. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 5 de julho de 1995. 
Ivo José, Presidente- Ronaldo Vasconcellos- Wilson Trópia 

- Antônio Roberto. 
ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
~UNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As dez horas e quinze minutos do dia seis de julho de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados José Henrique, Dílzon Melo, José 
Maria Barros, João Batista de Oliveira e Ivair Nogueira, 
membros da Comissão supracitada. Encontram-se presentes, 
também, os Deputados José Bonifácio e José Braga. Havendo 
número regimental. o Presidente, Deputado José Henrique, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Dílzon Melo 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. 
Passa-se à 2ª parte da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário da Assembléia. O Presidente determina seja 
retirado da pauta o Requerimento de Emancipação nQ 143/95. 
Em seguida, passa-se à apreciação do Requerimento de 
Emancipação nQ 137/95. Com a palavra, o relator, Deputado 
Dílzon Melo, solicita seja feita a distribuição em avulso do 
parecer. O Deputado José Bonifácio inicia amplo debate, 
apresenta alegações contrárias ao requerimento de 
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emancipação em análise e solicita sejam aceitos pelo 
relator, Deputado Dilzon Melo, "fax" recebido do Tribunal 
Superior Eleitoral e cop1a xerográfica de mapa elabor~jo 
pelo IGA. O Deputado Dilzon Melo recebe os documentos e 
informa que seu parecer já foi elaborado e distribuído em 
avulso; aproveita a oportunidade e tece considerações sobre 
o processo, conforme consta nas notas taquigráficas. Fazem 
uso da palavra os Deputados Ivair Nogueira e João Batista de 
Oliveira. Este último apresenta requerimento em que 
solicita, em cumprimento ao 9 2Q do art. 136 do Regimento 
Interno, seja convocada reunião extraordinária para serem 
apreciados o parecer sobre o processo de emancipação do 
Distrito de Correia de Almeida, encaminhado pelo 
Requerimento de E~ancipação nQ 137/95, de autoria do 
Deputado Wanderley Avila, e a representação da Prefeitura 
Municipal de Sabará contra a emancipação do Distrito de 
Carvalho de Brito, no Município de Sabará, encaminhado pelo 
Requerimento de Emancipação nQ 123/95, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos. Submetido a votação, é aprovado o 
requerimento. Após a votação do requerimento apresentado, o 
Deputado José Bonifácio se manifesta contrariamente à 
realização da reun1ao extraordinária aprovada por esta 
Comissão. Prosseguindo, o Presidente, relator do 
Requerimento de Emancipação nQ 127/95, emite seu parecer, 
mediante o qual conclui pela rejeição e pelo arquivamento da 
proposição. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Com base no parágrafo único do art. 7Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995, o Presidente determina o 
arquivamento do processo. Cumprida a finalidade da reunião, 
o Presidente convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária a ser realizada no dia 6/7/95, às 17h15min, 
na Sala das Comissões, com a finalidade de apreciar o 
parecer sobre o Requerimento de Emancipação nQ 137/95, 
referente à emancipação do Distrito de Correia de Almeida, e 
a representação da Prefeitura Municipal de Sabará referente 
ao Requerimento de Emancipação nQ 123/95, que trata da 
emancipação do Distrito de Carvalho de Brito; agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
José Henrique, Presidente- João Batista de Oliveira 

Dílzon Melo- Paulo Piau- José Maria Barros. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 250/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 250/95, de autoria do Governador do 

Estado, que autoriza a Fundação Rural Mineira - Colonização 
e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - a doar imóvel que 
especifica ao Município de Jaíba, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, ~ 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 250/95 
Autoriza a Fundação Rural Mineira Colonização e 

Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - a doar imóvel que 
especifica ao Município de Jaíba. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica a Fundação Rural Mineira -Colonização e 

Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - autorizada a doar ao 
Município de Jaíba um terreno com área de 344.059, 15m2 
(trezentos e quarenta e quatro mil e cinqüenta e nove 
vírgula quinze metros quadrados), parte do imóvel situado 
nesse município, adquirido conforme escritura pública de 
doação de 16 de outubro de 1967, lavrada às fls. 29 e 30 do 
livro 561 no Cartório do Segundo Ofício de Notas de Belo 
Horizonte e registrada no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Manga sob o nQ 3.358, com a seguinte descrição: 
1n1c1a-se no ponto PO de coordenadas N=99.999,43 e 
E=50.004,62, lado esquerdo da MG-401, sentido Jaiba-Manga, a 
210,32m da estaca O (zero) da Avenida 1, de coordenadas 
N=100.041,11 e E=49.798,47, do distrito industrial; deste 
ponto, a uma distância de 44,79m e Az:198o02'40", atinge o 
ponto P1, confrontando com o ambulatório municipal; deste 
ponto, a uma distância de 273,59m e Az. 113o56'40", atinge o 
ponto P3; deste ponto, a uma distância de 128,76m e 
Az.115o16'40", atinge o ponto P4 (do ponto P2 ao ponto P4, 
confrontando, pela ordem: com ambulatório municipal e com 
propriedades de Paulino de Tal, Egilson Correia, Silvano 
Pereira e Murilo de Tal); deste ponto, a uma distância de 
80,02m e Az. 202c~6'40", atinge o ponto P5; deste ponto, a 
uma distância de :25,06m e Az. 203o26'40", atinge o ponto 
P6; deste ponto, a uma distância de 160,02m e Az. 
203o06'40", atinge o ponto P7; deste ponto, a uma distância 
de 150, 13m e Az. 201o06'40", atinge o ponto P9 (do ponto P4 
ao ponto P9, confrontando com propriedade de Bruno Durães de 
Vasconcelos); deste ponto, a uma distância de 99,97m e Az. 
293o46'40", atinge o ponto P10; deste ponto, a uma distância 
de 59,09m e Az. 293o56'40", atinge o ponto P11; deste ponto, 
a uma distância de 129,85m e Az. 293o36'40", atinge o ponto 
P12; deste ponto, a uma distância de 259,92m e Az. 
294o16'40", atinge o ponto P14; deste ponto, a uma distância 
de 139,96m e Az. 294o56'40", atinge o ponto P15 (do ponto P9 
ao ponto P15, confrontando com propriedade de Luiz Pereira 
da Luz); deste ponto, a uma distância de 279,96m e Az. 
28o56'40", atinge o ponto P17; deste ponto, a uma distância 
de 126,67m e Az. 22o18'22", atinge o ponto P18; deste ponto, 
a uma distância de 66,61m e Az. 35o45'14", atinge o ponto 
P19; deste :~nto, a uma distância de 44,00m e Az. 64o46'29", 
atinge o P~1to P20 (do ponto P15 ao ponto P20, confrontando 
com a estrada municipal para Cachoeirinha); deste ponto, 
segue a uma distância de 215,69m e Az. 97o32'41", 
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confrontando com a faixa de domínio da MG-401, lado direito, 
sentido Jaíba, onde atinge o ponto PO, do início desta 
descrição. 

Parágrafo único -A área descrita neste artigo é destinada 
à construção de distrito agroindustrial. 
Art. 2Q- A escritura de doação deve: 
I - obrigar o donatário a utilizar o imóvel para a 

finalidade prevista nesta lei; 
II - fixar o prazo de 3 (três) anos contados da data da 

assinatura da escritura para o cumprimento do encargo 
estabelecido nesta lei; 
III - estabelecer a reversão do imóvel ao patrimônio da 

RURALMINAS no caso de descumprimento das disposições 
constantes nos incisos anteriores. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

public2:::ão. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio, Presidente - Álvaro Antônio, relator -

José Maria Barros . 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 6 DE JULHO DE 1995 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Maria José 
Haueisen 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDE~ DO 
DIA): Palavras do Sr. Presidente- Discussão e votaçao de 
proposições: Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
323/95; aprovação - Suspensão e reabertura da reun1ao 
Discussão e votação de pareceres de redação final: Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 250, 323 e 234/95; 
aprovação - ENCERRAMENTO. 

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

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ermano Batista - Ajalmar Silva- Alberto Pinto 
Coelho- Alencar da Silveira Júnior Álvaro Antônio 
Anderson Adauto Anivaldo Coelho Antônio Andrade 
Antônio Genaro - Antônio Roberto Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Carlos Pimenta- Dílzon Melo-
gimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval 
Angelo - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Santanna- Gil Pereira - Gilmar Machado- Hely Tarquinio-
Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorg~ 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - Jose 
Maria Barros - Leonídio Bouças - Marcelo Cecé Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Maria Olívia- Mauri Torres 
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo. 

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

1ª PARTE 
Ata 

- O Deputado Ermano Batista, 4Q-Secretário, nas funções de 
2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, 
que é aprovada sem restrições. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila)- Nos termos do 

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

Palavras do Sr. Presidente 
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A Presidência fez recirar da pauta o Projeto de Lei nQ 
250/95, em virtude de sua aprovação na reunião ordinária 
realizada hoje, à tarde, bem como o Projeto de Lei nQ 
260/95, que foi emendado em Plenário na reunião 
extraordinária realizada hoje, pela manhã, e o Projeto de 
Resolução nQ 349/95, por falta de pressupostos processuais 
para sua apreciação. 

Discussão e Votação de Proposições 
A seguir, é submetido a discussão e votação e 

regimentalmente aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 
323/95, do Governador do Estado, que altera a Lei nQ 6.763, 
de 26/12/75, e dá outras providências (redução da carga 
tributária nas operações internas com óleo diesel e nas 
prestações de serviço de transporte de passageiros) (À 
Comissão de Redação.). 

Suspensão da Reunião 
o Sr. Presidente A Presic~~cia vai suspender os 

trabalhos, até que se concluam os :rabalhos da Comissão de 
Redação. Estão suspensos os trabalhos. 

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

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
- Neste instante, são submetidos a discussão e votação e 

aprovados, na forma regimental, cada um por sua vez, os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 250/95, 
do Governador do Estado, que autoriza a RURALMINAS a doar 
imóvel ao Município de Jaíba; 323/95, do Governador do 
Estado, que altera a Lei nQ 6.763, de 26/12/75, e dá outras 
providências; e 234/95, do Governador do Estado, que 
estabelece as diretrizes para os orçamentos fiscal e de 
investimento das empresas controladas pelo Estado de Minas 
Gerais para o exercício de 1996 (À sanção.). 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reun1ao, a 

Presidência a encerra e convoca os Deputados para a 
ordinária deliberativa do dia 1Q de agosto próximo, terça-
feira, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, 
ficando desconvocadas as extraordinárias previstas para 
amanhã, dia 7, às 14 e às 20 horas, bem como a ordinária de 
debates, também de amanhã, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA la REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E-DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia seis de junho de 
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, 
Leonídio Bouças e Anivaldo Coelho, membros da Comissão de 
Constituição e Justiça; Miguel Martini, Romeu Queiroz, 
Geraldo Rezende e Jorge Hannas (substituindo este ao 
Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do 
PFL), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. O Deputado Geraldo Santanna assume a 
Presidência e, havendo número regimental, declara abertos os 
trabalhos e informa que, nos termos do edital de convocação, 
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a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 1Q Turno do 
Projeto de Lei nQ 250/95, de autoria do Governador do 
Estado, que autoriza a RURALMINAS a doar imóvel ao Município 
de Jaíba para o fim que menciona. Continuando, informa que 
não há ata a ser lida por ser esta a primeira reunião 
conjunta destas Comissões. Informa, também, que, nos termos 
regimentais, os Deputados Simão Pedro Toledo e Clêuber 
Carneiro foram designados como relatores do projeto 
mencionado, respectivamente, nas Comissões de Constituição e 
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Devido 
à ausência do Deputado Clêuber Carneiro, o Presidente 
redistribui o projeto ao Deputado Jorge Hannas. Logo após, 
passa a palavra ao Deputado Simão Pedro Toledo, relator na 
Comissãc Je Constituição e Justiça, o qual emite parecer 
mediant~ o qual conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade da matéria. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Ato contínuo, o 
Presidente passa a palavra ao Deputado Jorge Hannas, relator 
na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o 
qual emite parecer pela aprovação do projeto na forma 
proposta. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado por unanimidade. A seguir, o Deputado Jorge Hannas 
faz uso da palavra e solicita seja o Projeto de Lei nQ 
250/95 baixadé em diligência à RURALMINAS, proprietária do 
imóvel em caLsa, para que informe a esta Casa a situação 
cadastral deste e se manifeste quanto à conveniência da 
doação pretendida; s seja o projeto baixado em diligência ao 
autor para que seja anexada ao processo a certidão de 
registro do imóvel expedida pelo cartório competente. O 
Presidente defere os pedidos de diligência e, cumprida a 
finalidade da reunião, agradece o :~mparecimento dos 
parlamentares, determina a lavratura da ~ta e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente Arnaldo Penna Marcos 

Helênio - Jorge Hannas - Simão Pedro Toledo. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas do dia quatro de julho de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Paulo Schettino, José Maria Barros e Sebastião 
Helvécio, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Paulo Schettino, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Maria 
Barros que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes . 
Em seguida, o Presidente informa que a reunião se destina a 
eleger o Presidente da Comissão e apreciar pareceres sobre 
proposições em fase de redação final. A seguir, determina a 
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado 
Sebastião Helvécio para atuar como escrutinador. Apurados os 
votos, verifica-se que o Deputado Paulo Schettino foi eleitc 
para a Presidência, com três votos. O Deputado agradece ~ 
escolha de seu nome e, dando continuação aos trabalhos, 
distribui ao Deputado José Maria Barros os Projetos de Lei 
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nQs 31, 36, 54, 78 e 219/95; e ao Deputado Sebastião 
Helvécio, os Projetos de Lei nQs 66, 109, 139, 144, 170 e 
180/95. Passa-se, a seguir, à fase de apreciação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Deputado José Maria Barros emite 
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos 
Projetos de Lei nQs 54, 78 e 219/95, os quais, submetidos a 
djscussão e votação, cada um por vez, são aprovados. Passa-
se à fase em que são apreciados pareceres sobre proposições 
de deliberação conclusiva das comissões. O Deputado José 
Maria Barros emite pareceres mediante os quais conclui pela 
aprovação dos Projetos de Lei nQs 31 e 36/95, os quais, 
submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados. Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio 
emite pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos 
Projetos de Lei nQs 66, 109, 139, 144, 170 e 180/95, os 
quais, submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são aprovados. Cumprida a finalidade da reun1ao, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio, Presidente - João Leite - Jorge Eduardo 

de 01 ivei ra. 
ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de 
julho de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados José Henrique, Dimas 
Rodrigues, Dílzon Melo, José Maria Barros, João Batista de 
Oliveira e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão, 
bem como os Deputados José Bonifácio e José Braga. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Dimas 
Rodrigues que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
seguir, o Presidente comunica o recebimento dos ofícios do 
Sr. Wilson de Sousa Vieira, Prefeito Municipal de Santa 
Luzia, expondo os motivos que o levam a se preocupar com a 
possível emancipação do Distrito de São Benedito, no 
Município de Santa Luzia, e do Sr. Euter Paniago, vereador à 
Câmara Municipal de Viçosa, encaminhando cópia de declaração 
do Sr. Júlio César de Abreu Cota, ex-Secretário Municipal de 
Saúde, sobre as péssimas condições do posto de saúde do 
Distrito de São José do Triunfo, no Município de Viçosa. A 
seguir, a Presidência solicita ao Deputado Dílzon Melo que 
proceda à leitura de dois requerimentos do Deputado José 
Bonifácio, encaminhando documentação de igual teor das 
Câmaras Municipais de Oliveira Fortes e Santa Bárbara do 
Tugúrio, sobre o pedido de emancipação do Distrito de 
Correia de Almeida, no Município de Barbacena. O Presidente 
determina a anexação dos requerimentos lidos ao processo de 
emancipação do Distrito de Correia de Almeida. A seguir, o 
Presidente faz leitura de requerimento do Deputado José 
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Bonifácio, solicitando anexação de documentos ao processo de 
emancipação do Distrito de Correia de Alme~:a e conferência 
de assinaturas daqueles que retiraram apoi~ à emancipação 
desse distrito. A Presidência defere os requerimentos e 
determina sua anexação ao processo de emancipação do 
referido distrito. Dando prosseguimento aos trabalhos, o 
Presidente determina a retirada de pauta do processo de 
e~ancipação dos Distritos de Juréia e Santa Cruz da 
A~arecida, no Município de Monte Belo, encaminhado pelo 
Requerimento de Emancipação nQ 148/95, de autoria do 
Deputado Marco Régis. A seguir, a Presidência passa à 2ª 
fase da Ordem do Dia, com a discussão e ~ votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à a~iiberação do 
Plenário. Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira emite 
parecer favorável, em 1Q turno, ao Projeto de Lei nQ 79/95, 
de autoria do Deputado Wanderley Ávila, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de o titular de cartório comunicar às 
Prefeituras dos mun1c1p1os nome, endereço e número de 
inscr1çao no CPF ou no CGC do novo ou dos novos 
proprietários, após a lavratura de escritura de imóvel 
urbano, para efeito de cobrança do IPTU. Na fase de 
discussão, faz uso da palavra o Deputado João Batista de 
Oliveira, conforme consta nas notas taquigráficas. Colocado 
em votação, é o parecer aprovado por unanimidade. A seguir, 
o Deputado Dimas Rodrigues assume a direção dos trabalhos e 
passa a palavra ao Deputado Ivair Nogueira, que procede à 
leitura do parecer sobre a representação da Prefeitura 
Municipal de Ipanema, manifestando-se contrariamente à 
emancipação do Distrito de Taparuba, encaminhada pelo 
Requerimento de Emancipação nQ 156/95, de autoria do 
Deputado José Henrique. O relator, por seu parecer, conclui 
pela improcedência da representação e pelo reenvio ao 
Plenário do requerimento, solicitando seja enviado oficio ao 
TREpara realização de consulta plebiscitária. Durante a 
fase de discussão, o Deputado João Batista de Oliveira tece 
considerações sobre o referido processo. Colocado em 
votação, é o parecer aprovado por unanimidade. A seguir, o 
Deputado Ivair Nogueira faz leitura de seu parecer sobre o 
Requerimento de Emancipação nQ 152/95, de autoria do 
Deputado José Henrique, referente ao Distrito de Vai-Volta, 
no Município de Tarumirim. O relator, por seu parecer, 
conclui pelo arquivamento do referido processo. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade. O 
Presidente determina o arquivamento do processo, com base no 
disposto no parágrafo único do art. 7Q da Lei Complementar 
nQ 37, de 1995. O Deputado Dimas Rodrigues retorna a direção 
dos trabalhos ao Deputado José Henrique. A seguir, O 
Deputado Ivair Nogueira solicita a prorrogação do prazo para 
emitir seu parecer sobre a representação da Prefeitura 
Municipal de Sabará contra a emancipação do Distrito de 
Carvalho de Brito, '~caminhada pelo Requerimento de 
Emancipação nQ 123/9~ de autoria do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos. A Presidência defere o requerimento e passa a 
palavra ao Deputado Dílzon Melo, que emite parecer contrário / 
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ao Requerimento de Emancipação nQ 173/95, do Deputado Paulo 
Pettersen, referente aos Distritos de Alvorada e Ponte Alta 
de Minas, no Município de Carangola. Colocado em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. A Presidência determina o 
arquivamento do processo, com base no disposto no parágrafo 
único do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995. A 
seguir, o Deputado Dílzon Melo, relator do Requerimento de 
Emancipação nQ 137/95, do Deputado Wanderley Ávila, 
referente ao Distrito de Correia de Almeida, tece algumas 
considerações a respeito dos requerimentos de autoria do 
Deputado José Bonifácio, enviados à Comissão, conforme 
consta nas notas taquigráficas, e solicita prazo regimental 
para emitir seu parecer sobre a referida proposição. o 
Presidente concede o prazo, na forma regimental, e passa a 
palavra ao Deputado João Batista de Oliveira, relator do 
processo de emancipação do Distrito de Santo Antônio dos 
Campos, no Município de Divinópolis, encaminhado pelo 
Requerimento de Emancipação nQ 172/95, de autoria do 
Deputado Carlos Pimenta. O relator, por seu parecer, conclui 
pelo arquivamento do processo. Colocado em discussão e 
votação, é o parecer aprovado por unanimidade. A Presidência 
determina o arquivamento do processo, com base no disposto 
no parágrafo único do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 
1995. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado 
Dimas Rodrigues, que solicita prorrogação do prazo 
regimental para emitir seu parecer sobre o processo de 
emancipação do Distrito de Piedade do Paraopeba, no 
Município de Brumadinho, encaminhado pelo Requerimento de 
Emancipação nQ 176/95, de autoria do Deputado Paulo 
Schettino. A Presidência defere o requerimento. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária no dia 6/7/95, às 10 ho;as, no Plenarinho IV, 
com a finalidade de apreciar os Requer~mentos de Emancipação 
nQs 143/95, do Deputado Ivo José, referente à anexação dos 
Distritos de Cordeiro de Minas e São Cândido, no Município 
de Carating~, ao Município de Ipatinga; 137/95, do Deputado 
Wanderley Avila, referente ao Distrito de Correia de 
Almeida, no Município de Barbacena; 127/95, do Deputado 
Antônio Andrade, referente aos Distritos de Cana Brava e 
Caatinga, no Município de João Pinheiro, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo- José Maria Barros 

-João Batista de Oliveira- Ivair Nogueira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
NQ 342/95 

Mesa da Assembléia 
Relatório 
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De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em 

tela altera o sistema de carreira da Secretaria da 
Assembléia e dá outras providências. 

Publicado em 1Q/7/95, vem o projeto à Mesa para receber 
parecer em 1Q turno. 

Fundamentação 
O projeto em exame acrescenta significativas 

ao sistema de carreira atualmente em vigor na 
Assembléia. A racionalização e simplificação 
traduzem filosofia presente nas diretrizes 
Federal e Estadual para a reforma do Estado. 

contribuições 
Secretaria da 

da carreira 
do Governo 

Além de alterar o sistema de carreira, o projeto propõe 
importante redução do número de cargos da Secretaria, o que 
constitui medida necessária ao enxugamento da máquina 
administrativa estatal. 

A Assembléia Legislativa, em processo permanente de 
aperfeiçoamento e profissionalização de sua Secretaria, deve 
estar atent2 aos desafios colocados à administração púulica 
pela nova re~;idade politica e econômica do Pais. 
Visando ao aperfeiçoamento da norma proposta, conferindo 

maior eficácia aos dispositivos que a compõem, apresentamos 
o Substitutivo nQ 1, transcrito na conclusão deste parecer. 

Em face do exposto, 
Resolução nQ 342/95 em 
1 . 

Conclusão 
opinamos pela aprovação do Projeto de 
1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
-No 342/95* 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 3 de julho de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente - Rêmolo Aloise, relator 

Sebastião Navarro Vieira - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob. 
* - A redação do Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Resolução 

nQ 342/95 é idêntica à redação final dada ao referido 
projeto de resolução, publicada nesta edição. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
- No 342/95 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O projeto de resolução em exame, que altera o sistema de 
carreira da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras 
providências, foi aprovado em 1Q turno na forma do 
Substitutivo nQ 1. Apresentamos, em anexo, a redação do 
vencido, que é parte deste parecer. 

Nos termos regimentais, vem a matéria à Mesa, para receber 
parecer de 2Q turno. 

Fundamentação 

~ 
~ 

A matéria, tal como aprovada em 1Q turno, introd 
significativos aperfeiçoamentos na sistemática atual u~ 
carreira, corrigindo pequenas distorções e racionalizandoda 
processo de desenvolvimento do servidor na carreira do 
Secretaria. Na oportunidade de sua análise em 2Q turn a 
recebeu a Mesa sugestão de emenda subscrita por Vár; 0 • 
parlamentares, a qual deixa de apresentar porque o proje~~ 
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de resolução em tela busca apenas adequar alguns pontos da 
referida carreira, sem contudo provocar aumento de despesa, 
o que seria inevitável caso se acolhesse a proposta. 

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

Resolução nQ 342/95 em 2Q turno, na forma do vencido em 1Q 
turno. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, S de julho de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente - Ermano Batista, relator -

Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise -
Maria José Haueisen- Ibrahim Jacob- Antônio Júlio. 

Redação do vencido em lo Turno* 
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 342/95 

* - A redação do vencido em 1Q turno do Projeto de 
Resolução nQ 342/95 é idêntica à redação final do referido 
projeto de resolução, publicada nesta edição. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 27/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 27/95, de autoria do Deputado Ronaldo 

Vasconcellos, que dispõe sobre o repasse de recursos 
tributários compensatórios a município que abrigue em seu 
território unidade de conservação ambiental, foi aprovado no 
2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 27/95 

Dispõe sobre o repasse de recursos tributários 
compensatórios a município que abrigue em seu território 
unidade de conservação ambiental. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Ficam destinados 4' (quatro por cento) dos 

recursos de que trata o art. 15~ § 1Q, II, da Constituição 
Estadual aos municípios cujo território integre, no todo ou 
em parte, unidade de conservação ambiental. 
~ 1Q -Para efeito do disposto no "caput" deste artigo, 

considera-se unidade de conservação ambiental aquela criada 
pela União, pelo Estado ou pelos municípios, em conformidade 
com as diretrizes da política ambiental, classificada entre 
os seguintes grupos: 

I - primeiro grupo: 
a) parques nacionais, estaduais e municipais; 
b) estações ecológicas; 
c) reservas biológicas; 
II - segundo grupo: 
a) florestas nacionais, estaduais e municipais; 
b) florestas sociais; 
c) hortos florestais; 
d) reservas indígenas; 
III - terceiro grupo: 
a) áreas de proteção ambiental; 
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b) áreas de relevante interesse ecológico; 
c) outras unidades definidas em lei e declaradas pelo poder 

público estadual. 
§ 2Q -No caso de unidade instituída pelo poder municipal, 

cabe ao órgão ambiental do Estado emitir laudo técnico de 
vistoria comprovando a existência de atributos naturais 
relevantes que justifiquem sua criação, de acordo com as 
diretrizes da política estadual de meio ambiente. 

Art. 2Q- Fica instituído o Cadastro Estadual de Municípios 
com Unidades de Conservação Ambiental, sob a 
responsabilidade do órgão gestor da política de meio 
ambiente do Estado. 

Art. 3Q -Os municípios de que trata o art. 1Q des:~ lei 
devem inscrever-se no Cadastro Estadual de Municípios com 
Unidades de Conservação Ambiental, junto ao órgão 
competente. 

Art. 4Q -Cabe aos órgãos gestores da política ambie: :al e 
florestal do Estado, com a participação de entidades 
representativas dos municípios que abrigam unidade de 
conservação ambiental, definir, no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias a contar da promulgação desta lei, as normas de 
cadastramento e os critérios técnicos de alocação de 
recursos de que trata o art. 1Q, consideradas a categoria e 
a abrangência da unidade de conservação ambiental. 

Parágrafo único - Para fins do disposto neste artigo, serão 
consideradas prioritárias as unidades classificadas em 
categorias de uso indireto definidas na Lei Florestal do 
Estado. 
Art. 5Q -Na apuração do índice de que trata o art. 3Q da 

Lei Complementar Federal nQ 63, de 11 de janeiro de 1990, 
será utilizada a mesma metodologia adotada pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
para a apuração do Produto Interno Bruto - PIB - a preços de 
mercado. 

§ 1Q - O tributo será adicionado no território do município 
onde ocorrer o fato gerador, mesmo que esteja suspenso, 
diferido ou antecipado. 

§ 2Q - Os casos omissos ou não tratados na Lei Complementar 
Federal nQ 63, de 11 de janeiro de 1990, serão solucionados 
por decreto do Executivo, ouvidas as associações dos 
municípios . 
Art. 6Q Esta lei entra e- vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposiçoes em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995 . 
Sebastião Helvécio, Presidente - Álvaro Antónío, relator -

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 234/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 234/95, de autoria do Governador do 
Estado, que estabelece as diretrizes para os Orçamentos 
Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo 
Estado de Minas Gerais para o ~xercício de 1996, foi 
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aprovado em turno único, com as Emendas nQs 14, 15, 17, 24, 
25, 27 e 28 e com as subemer:as que receberam o nQ 1 às 
Emendas nQs 7, 8, 12, 20 e 2:. A Emenda nQ 26 foi aprovada 
parcialmente, com a rejeição, por meio de votação destacada, 
de seu ~ 2Q. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 234/95 

Estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de Minas 
Gerais para o exercício de 1996. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1Q - Ficam 
no art. 155 da 
orçamentárias para 
compreendem: 

Capítulo I 
Disposição Preliminar 

estabelecidas, em cumprimento 
Constituição do Estado, as 

o exercício financeiro de 

do disposto 
diretrizes 
1996, que 

I- as diretrizes gerais para a administração pública 
estadual; 

II - as diretrizes gerais para o Orçamento; 
III- as propostas relativas ao servidor público; 
IV as ações dos Poderes Legislativo, Judiciário e 

Executivo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas; 
V as disposições sobre alterações da legislação 

tributária e tributário-administrativa; 
VI- a política de aplicação das agências financeiras 

oficiais; 
VII - as disposições 

operações de crédito; 
sobre a administração da divida e as 

VIII - disposições finais. 
Capítulo II 

Das Diretrizes Gerais para a Administração Pública Estadual 
Art. 2Q- Constituem diretrizes gerais para a administração 

pública estadual, a serem contempladas na sua programação 
orçamentária: 

I - manter o equilíbrio das contas do setor público para 
garantir a prestação dos serviços de responsabilidade do 
Estado e consolidar a sua capacidade de investimento; 
II - promover ações estruturantes voltadas para as áreas de 

educação, ciência e tecnologia, a modernização do Estado, o 
aproveitamento de recursos hídricos nas regiões Norte e do 
Jequitinhonha e a implantação de eixos viários capazes de 
exercer efeitos propulsivos e dinamizadores da economia, das 
relações sociais de produção e de modernização da base 
produtiva e das relações político-sociais do Estado, 
consolidando as bases para o desenvolvimento sustentado; 
III - dar prioridade à população de baixa renda por meio da 

ampliação do acesso dessa população aos serviços sociais 
básicos, do apoio a programas que concorram para a geração 
de maiores oportunidades de emprego, da mobilização e do 
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apoio das comunidades para a realização de projetos com 
incentivos económicos e fi~anceiros e do estimulo ã parceria 
com o Governo Federal e com o setor privado; 
IV- combater os desequilíbrios regionais mediante projetos 

especificas de aproveitamento das potencialidades regionais; 
V - democratizar as decisões governamentais, por meio da 

descentralização administrativa, do apoio ãs iniciativas de 
organização regional, da participação direta da população, 
prioritariamente por meio das audiências públicas regionais, 
e divulgar e colocar ã disposição dos interessados as 
informações de acompanhamento da ação governamental. 
Art. 3Q -As metas : as prioridades para o exercicio 

financeiro de 1996 s:·ão especificadas no Plano Plurianual 
de Ação Governamental relativo ao período 1996-1999. 

Parágrafo único - As prioridades definidas na forma deste 
artigo terão precedência na alocação de recursos no 
Orçamento de 1996. 

Art. 4Q- O Poder Executivo, por meio das L"'idades centrais 
de planejamento e de orçamento, deverá atender, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis contados da data do recebimento, as 
solicitações, encaminhadas pelo Presidente da Assembléia 
Legislativa ãquele Poder, de informações e dados, 
quantitativos e qualitativos, relativos ãs categorias de 
programação, que justifiquem os valores orçados e evidenciem 
a ação do Governo. 

Parágrafo único -O disposto neste artigo se aplica aos 
projetos de lei que tratem de créditos suplementares. 

Capitulo III 
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 5Q -A lei orçamentária para o exerc1c1o de 1996, 
compre~~dendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento de 
Invest~~ento jas Empresas Controladas pelo Estado, será 
elaborada conforme as diretrizes, metas e prioridades 
estabelecê:as no Plano Plurianual de Ação Governamental e 
nesta lei. observadas as normas da Lei Federal no 4.320, de 
17 de março de 1964. -
Art. 6Q -Os valores das receitas e das despesas contidos 

na lei orçamentária anual e nos quadros que a integram serão 
expressos em preços correntes em 1996 . 

Art. 7Q A mensagem que encaminhar ã Assembléia 
Legislativa o projeto de lei orçamentária explicitará: 

I - as hipóteses inflacionárias previstas para os períodos 
de julho a dezembro de 1995 e de janeiro a dezembro de 1996; 

II -os critérios utilizados para a estimativa das receitas 
do Orçamento Fiscal. 

Parágrafo único - As propostas parciais serão elaboradas 
segundo preços vigentes em junho de 1995. 
Art. 8Q -As propostas parciais do Poder Legislativo, do 

Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de 
Contas e dos órgãos e das entidades do Poder Executivo, para 
fins de elaboração do projeto orçamentário, serão envi2:as ã 
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Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral até 
o dia 4 de agosto de 1995. 
Art. 9Q -As emendas ao projeto de lei orçamentária com 

indicação de recursos provenientes de anulação de dotação 
não poderão incidir, sem prejuízo do disposto no art. 160, 
III, "b", da Constituição do Estado, sobre: 

I - dotações com recursos vinculados; 
II - dotações referentes a contrapartida obrigatória do 

Tesouro Estadual a recursos transferidos ao Estado; 
III - dotações referentes a obras previstas no Orçamento 

vigente ou nos anteriores, da administração direta ou 
indireta, e não concluídas. 
Art. 10- O Orçamento Fiscal compreenderá: 
I - o orçamento da administração direta; 
II- os orçamentos das autarquias e fundações públicas; 
III - os orçamentos das empresas subvencionadas; 
IV - os orçamentos dos fundos estaduais. 
Art. 11 -Acompanharão a proposta orçamentária, além dos 

quadros exigidos pela legislação em vigor: 
I - quadros consolidados dos orçamentos das autarquias e 

das fundações públicas, das empresas subvencionadas e dos 
fundos estaduais; 
II- quadro consolidado do Orçamento Fiscal, deduzidas as 

transferências intragovernamentais e os aportes de capital a 
empresas subvencionadas; 
III- demonstrativo dos recursos a serem aplicados na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino, para fins do 
disposto no art. 201 da Constituição do Estado; 
IV- demonstrativo dos recursos a serem aplicados em 

programas de saúde, para fins do disposto no parágrafo único 
do art. 158 da Constituição do Estado; 
V- demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo 

e no fomento à pesquisa, para fins do disposto no art. 212 
da Constituição do Estado; 
VI- demonstrativo regionalizado do montante e da natureza 

dos investimentos em obras previstos para 1996, a serem 
realizados pelas Secretarias de Estado, fundações, 
autarquias e empresas públicas, com especificação por 
município, exceção feita para o Poder Judiciário, que 
apresentará demonstrativo por região do Estado; 
VII demonstrativo do serviço da divida para 1996, 

identificada a natureza da dívida e, separadamente, o 
principal e os acessórios; 
VIII- demonstrativo das obras a serem realizadas com 

contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual, 
especificando-se os recursos. 
Parágrafo único - Para os fins do disposto no inciso IV, 

consideram-se programas de saúde aqueles a serem 
implementados com dotações orçamentárias consignadas aos 
órgãos e às entidades do Sistema Único de Saúde. 

Art. 12 - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de 
demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e 
despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, 
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subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia. 

Art. 13 -Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no 
projeto de lei orçamentária os fundos estaduai~ cujos 
projetos de lei estejam em tramitação na As1~1nléia 
Legislativa até o dia 31 de agosto de 1995. 

Art. 14 -A lei orçamentária do ano de 1996 deverá prever 
recursos para o Fundo Estadual do Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR. 
Art. 15 -Na programação de investimentos em obras das 

administrações públicas direta e indiret2 será observado o 
seguinte: 

I - projetos já iniciados terâo príoricade sobre novos 
projetos; 

II - nâo poderão ser programados novos projetos: 
a) que não tenham viabilidade técnica, econômica e 

financeira; 
b) que impliquem anulação de dotações destinadas a projetos 

já iniciados, em execução ou paralisados. 
Art. 16 -É vedada a destinação de subvenção econômica a 

empresas que programarem cobertu:" de despesas de 
investimento com recursos próprios, o~ando o respectivo 
custeio for de responsabilidade, no to• ~ o~ em parte, do 
Tesouro Estadual. 

§ 1Q - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos 
provenientes de conven1os cujo objeto específico seja a 
cobertura de despesa de investimento. 

§ 2Q -O disposto neste artigo não se aplica a situações 
excepcionais, devidamente justificadas pela entidade 
interessada, com parecer favorável da Junta de Programação 
Orçamentária e Financeira e com aprovação do G~vernador do 
Estado. 
Art. 17 -É obrigatória a consignação de re~ursos para 

compor a contrapartida de empréstimos externos contratados 
junto a organismos internacionais e para o pagamento de 
sinal, amortização, juros e outros encargos, observados os 
cronogramas financeiros das respectivas operações. 

Art. 18- Serão incluídas no projeto de lei orçamentária as 
propostas de natureza orçamentária priorizadas nas 
audiências públicas regionais promovidas pela Assembléia 
Legislativa no exercício de 1995, observadas as disposições 
desta lei e do Plano Plurianual de Ação Governamental, bem 
como a coerência com as políticas estabelecidas para cada 
área do Governo. 

Parágrafo único - As propostas a que se refere este artigo 
serão identificadas no demonstrativo de que trata o inciso 
VI do art. 11 desta lei. 

Seção II 
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal 

Art. 19- As despesas de custeio dos órgãos e das entidades 
que integram o Orçamento Fiscal, realizadas à conta do 
Tesouro Estadual, não poderão exceder, em termos reais, a 
despesa orçada para 1995, observando-se para os Poderes 
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Legislativo e Judiciário e para o Ministério Público uma 
redução de 5% (cinco por cento). 
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo: 
I - as despesas com pessoal e seus encargos; 
II - as despesas de custeio com saúde, educação e as 

vinculadas ao serviço da dívida; 
III- as despesas resultantes do disposto no art. 20 desta 

lei; 
IV - as despesas das ações prioritárias destacadas no Plano 

Plurianual de Ação Governamental 1996-1999. 
Art. 20 -A celebração de convênios para a concessão de 

subvenção social e auxílio para despesa de capital é 
restrita a entidades sem fins lucrativos, de caráter 
assistencial, desportivo, educacional, cultural e de saúde, 
ressalvando-se os convênios e ~Jntratos firmados com 
cooperativas ou associações comunitá-;as ou de produção para 
repasse de recurso federal ou estadual, observadas as 
exigências da legislação em vigor, e está condicionada à 
comprovação das prestações de contas referentes aos recursos 
de que trata este artigo, anteriormente recebidos. 

§ 1Q - É vedada a destinação de recursos de qualquer 
espécie para sindicatos de servidores públicos ou para 
associações e clubes de servidores públicos ou entidades 
congêneres, excetuadas creches e escolas de atendimento pré-
escolar. 

§ 2Q - As normas de administração e prestação ce contas de 
convênio serão estabelecidas em decreto :e controle interno 
da administração estadual a ser b~·xado pelo Poder 
Executivo. 

§ 3Q - Poderão ser consignados recursos para a celebração 
de convênios que visem à concessão de auxilio para despesa 
de capital às associações microrregionais de municípios, 
desde que regularmente constituídas. 

§ 4Q - Os órgãos e as entidades da administração direta e 
indireta estadual responsáveis pelo repasse de recursos de 
que trata o "caput" deste artigo farão publicar no diário 
oficial, ao final do exercício financeiro, a relação dos 
municípios ou das entidades que estejam inadimplentes na 
execução dos conven1os ou contratos ou na prestação de 
contas dos recursos anteriormente recebidos. 
Art. 21 -A transferência de recursos para município, em 

virtude de conven1o, acordo ou instrumento congênere, 
ressalvada aquela destinada a atender cas~ de calamidade 
pública, somente poderá ser programada se o município 
beneficiado comprovar: 

I - a regular e eficaz aplicação, no ano de 1994, do 
percentual mínimo previsto na Constituição da República para 
a manutenção e o desenvolvimento do ensino; 

II - a regular prestação de contas relativa a convênio em 
execução ou já executado; 
III- a instituição e a arrecadação da totalidade dos 

tributos de sua competência, previstos na Constituição da 
República; 
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IV - a adimplência com as empresas concessionárias dos 
serviços públicos estaduais; 
v - a inexistência de débitos junto à Previdência Social. 
§ 1Q - As transferências de que trata o "caput" deste 

artigo deverão ter finalidade especifica e aplicação 
vinculada às diretrizes definidas no Capitulo II desta lei. 

§ 2Q- As transferências de recursos mencionadas no "caput• 
deste artigo estão condicionadas ao oferecimento de 
contrapartida pela Prefeitura beneficiada, no valor mínimo 
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total do 
convênio ou do instrumento congênere, excetuadas as 
transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino e 
saúde. 

§ 3Q Poderão ser computados pelas Prefeituras, nos 
valores da contrapartida mencionada no parágrafo anterior, 
as despesas com pessoal e os custos de recursos materiais 
efetivamente utilizados na execução do conv~nio, conforme 
dispuser o respectivo projeto. 

§ 4Q - Os municípios cuja quota do Fundo Je Participação 
dos Municípios seja superior à arrecadação do ICMS 
verificada no mês imediatamente anterior ficam dispensados 
da condição mencionada no § 2Q deste artigo. 
Art. 22 -Não poderão ser incluídas nos orçamentos as 
despesas classificadas como Investimentos em Regime de 
Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade 
pública, na forma do disposto no art. 161, § 3Q, da 
Constituição do Estado, e os recursos destinados ao fomento 
e ao amparo à pesquisa científica e tecnológica. 
Art. 23 -Os recursos oriundos da compensação financeira 

pela exploração de recursos minerais e pela utilização de 
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, 
destinados ao Estado, conforme a Lei nQ 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989, e a Lei nQ 8.001, de 13 de março de 1990, 
serão aplicados, preferencialmente, em pesquisas, projetos e 
programas coordenados pela Secretaria de Estado de Recursos 
Minerais, Hídricos e Energéticos, em cumprimento do disposto 
na Lei nQ 10.635, de 16 de janeiro de 1992, consideradas as 
disponibilidades do Tesouro Estadual. 

Seção III 
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das 

Empresas Controladas pelo Estado 
Art. 24 O Orçamento de Investimento das Empresas 

Controladas pelo Estado será formado cela programação de 
investimentos de cada empresa de que ~ Estado, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto, indicando-se, para cada projeto e atividade, 
a natureza das aplicações e as fontes de recursos, 
observadas as diretrizes constantes no Capitulo II desta 
lei. 
Art. 25 O Orçamento de Investimento das Empresas 

Controladas pelo Estado deverá ser acompanhado de quadros 
que demonstrem: 

I - para cada empresa, os recursos, a natureza e a 
programação de investimentos a serem realizados em 1996 e a 
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composição da participação societária no capital em 30 de 
junho de 1995; 
II - para o conjunto das 

de Investimento, o resumo 
natureza das aplicações e 
investimentos. 

empresas que integram o Orçamento 
das origens dos recursos e da 
a consolidação do programa de 

Art. 26 No Orçamento de Investimento das Empresas 
Co~troladas pelo ~stado, constituem fontes de recursos e de 
investimentos as operações que são, respectivamente, origem 
e aplicação de recursos e que afetam o passivo e o ativo 
circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei nQ 
6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
Parágrafo único - Não se incluem na categoria de receitas e 

despesas, para cálculo dos recursos provenientes das 
operações, os itens que não implicam entrada nem saída de 
recursos. 
Art. 27 -As empresas estatais alocarão seus recursos 

destinados a investimentos, prioritariamente, para a 
contrapartida de financiamento de agências e de organismos 
nacionais e ~nternacionais. 

Capítulo IV 
Das Propostas Relativas ao Servidor Público 

Art. 28 As despesas com pessoal e encargos 
previdenciários serão fixadas respeitando-se as disposições 
do art. 169 da Constituição da República e da Lei 
Complementar Federal nQ 82, de 27 de março de 1995, e o 
princípio da valorização, capacitação e profissionalização 
do servidor. 

Parágrafo único - A lei orçamentária consignará os recursos 
necessários para atender às despesas decorrentes da 
implantação dos planos de carreira do servidor. 
Art. 29 -Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

bem como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, farão 
publicar no diário oficial do Estado, até o 20Q (vigésimo) 
dia do mês subseqüente ao trimestre vencido, por unidade 
orçamentária, demonstrativos da despesa mensal com a 
remuneração de seus servidores, por cargo ou função, 
realizada nos meses do trimestre anterior, evidenciando o 
número de servidores e os totais do vencimento, das 
vantagens de qualquer espécie e das gratificações pagas por 
funções. 

Parágrafo único O disposto no "caput" deste artigo 
aplica-se às autarquias, fundações, empresas subvencionadas 
e empresas controladas pelo Estado. 

Capítulo V 
Das Ações dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, 

do Ministério Público e do Tribunal de Contas 
Art. 30 Na e;aooração das propostas orçamentárias 

parciais dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas, considerados os 
princípios de independência e harmonia entre eles, serão 
observadas as diretrizes constantes no Capítulo II desta 
1 e i. 
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Parágrafo único - O detalhamento das ações dos órgãos que 
compõem os Poderes mencionados no "caput" deste artigo 
constará no Plano Plurianual de Ação Governamental para 
1996-1999 e na lei orçamentária para 1996. 

Capítulo VI 
Das Alterações da Legislação Tributária e Tributário-

Administrativa 
Art. 31 O Poder Executivo enviará à Assembléia 

Legislativa projetos de lei sobre mat~·ia tributária e 
tributário-administrativa que objetivem a alteração da 
legislação vigente, com vistas ao seu aperfeiçoamento, à 
adequação a mandamentos constitucionais e a ajustamentos a 
leis complementares federais, resoluções do Senado Federal 
ou decisões judiciais, os quais versarão, em especial, 
sobre: 

I - o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicip2· e de Comunicação - ICMS -, 
visando, principalmente, ao a:endimento dos fins sociais do 
tributo; 
II - o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de 

Bens e Direitos - ITCD -, visando à adequação da legislação 
estadual aos comandos de lei complementar federal ou de 
resolução do Senado Federal; 
III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

- IPVA -, com vistas, principalmente, à revisão da base de 
cálculo e das alíquotas, das hipóteses de incidência, não-
incidência e isenção e de mecanismos que visem à 
modernização e à agilização de sua cobrança, arrecadação e 
fiscalização; 
IV- a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar 

exeqüível a sua cobrança; 
V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de 

suas hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de 
forma a compatibilizar a arrecadação com os custos dos 
respectivos serviços; 

VI - a instituição de novos tributos ou a modificação dos 
já instituídos, em decorrência de revisão da Constituição 
Federa 1 ; 
VII -o aprimoram=1to do tratamento tributário simplificado 

aplicável à microempresa, ao microprodutor rural, à empresa 
de pequeno porte e ao produtor rural de pequeno porte; 
VIII - a revisão da forma de distribuição do ICMS aos 

municipios, relativa à parcela de que trata o art. 150, § 
1Q, II, da Constituição do Estado, visando a torná-la mais 
condizente com a necessidade de desenvolvimento social e a 
superação das desigualdades inter-regionais e municipais; 

IX - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e 
julgamento dos processos tributário-administrativos, visando 
à sua racionalização, simplificação e agilização; 
X- a aplicação das penalidades fiscais, como instrumento 

inibitório da prática de infração da legislação tributária; 
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XI o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, 
cobrança e arrecadação de tributos, objetivando sua maior 
justeza, modernização e eficiência. 

Capítulo VII 
Da Política de Aplicação das Agências Financeiras Oficiais 
Art. 32 -As instituições financeiras oficiais integrantes 

do sistema financeiro estadual atuarão, prioritariamente, no 
apoio creditício aos programas e projetos do Governo 
Estadua 1. 

§ 1Q - As agências financeiras oficiais observarão, nos 
empréstimos e nos financiamentos concedidos, as políticas de 
redução das desigualdades intra-regionais e inter-regionais 
e de defesa e preservação do meio ambiente, dando prioridade 
para o pequeno e o médio produtor rural e para a pequena e a 
média empresa. 

§ 2Q Os empréstimos e financiamentos das agências 
financeiras oficiais serão concedidos de forma que, pelo 
menos, lhes seja preservado o valor e garantida a 
remuneração dos custos de captação. 

Capítulo VIII 
Da Administração da Dívida e das Operações de Crédito 

Art. 33 A administração da dívida pública estadual 
interna ou externa terá por objetivo principal a minimização 
de custos e a viabilização de fontes alternativas de 
recursos para o Tesouro Estadual. 
Art. 34 -A captação de recursos, nas modalidades de 

operações de crédito, pela administração direta ou por 
entidade da administração indireta, observada a legislação 
em vigor, será feita mediante a emissão de títulos da dívida 
pública estadual e a contratação de financiamentos. 
Art. 35 - Na lei orçamentária para o exercício de 1996, as 

despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida 
serão fixadas com base nas operações contratadas ou nas 
prioridades e autorizações concedidas até a data do 
encaminhamento do projeto de lei à Assembléia Legisla:iva. 

Capítulo IX 
Disposições Finais 

Art. 36- É vedada a destinação de recursos para pagamento, 
a qualquer título, a servidor da administração direta e 
indireta por serviços de consultoria ou de assistência 
técnica custeados com recursos decorrentes de conven1o, 
acordo, ajuste ou instrumento congênere, firmado com órgão 
ou entidade de direito público ou privado, nacional ou 
internacional, pelo órgão ou pela entidade a que pertencer o 
servidor ou por aquele em que estiver eventualmente lotado. 
Art. 37- Caso a lei orçamentária não seja sancionada até o 

final do exercício de 1995, fica autorizada, até a sua 
sanção, a execução dos créditos orçamentários propostos no 
projeto de lei orçamentária, à razão de 1/12 (um doze avos) 
ao mês. 

§ 1Q - Caso a receita orçamentária seja insuficiente para 
atender à razão fixada no "caput" deste artigo, as cotas 
orçamentárias proporcionais ficarão limitadas à expectativa 
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de receita atestada pela comissão a que se refere o art. 
155, § 2Q, da Constituição Estadual. 
§ 2Q - Considera-se antecipação de crédito à conta da lei 

orçamentária 2 utilização de recursos autorizada no "caput" 
deste artigo. 

§ 3Q Os eventuais saldos negativos apurados serãc 
ajustados, após sanção do Governador, mediante abertura de 
créditos adicionais, por meio de remanejamento de dotações. 
Art. 38 A lei orçamentária conterá dispositivo 

autorizando operações de crédito por antecipação da receita 
e para refinanciamento da dívida. 
Art. 39 -A abertura de créditos suplementares e especiais 

será feita por decreto, após autorização legislativa, nos 
termos do art. 42 da Lei Federal ng 4.320, de 17 de março de 
1964. 
Art. 40 -As dotações referentes a despesas com publicação 

de atos e matérias no diário oficial do Estado serão 
consignadas aos órgãos a que estiverem afetas, sem prejuízo 
do disposto na Lei nQ 10.468, de 8 de abril de 1991, no que 
respeita a pagamento centralizado pela Secretaria de Estado 
da Fazenda. 

Parágrafo único -As despesas com publicação de atos do 
Governador são de responsabilidade da Secretaria de Estado 
da Casa Civil do Governo de Minas Gerais. 
Art. 41 -Os recursos previstos na lei orçamentária sob 0 

título de Reserva de Contingência não serão inferiores a 2% 
(dois por cento) da receita orçamentária total estimada para 
1996. 
Art. 42 -O projeto de lei que conceda ou amplie benefício 

fiscal ou creditício e que reduza a receita estimada do 
orçamento de 1996 deverá indicar a estimativa da renúncia 
fiscal que acarretar, bem como as despesas programadas Que 
serão anuladas. 

Art. 43 -Será incluída no projeto de lei orçamentária 
programação de despesas à conta de recursos estimados em 
virtude de alteração da legislação tributária decorrente de 
projeto que esteja em tramitação ou que venha a ser enviado 
à apreciação da Assembléia Legislativa durante a tramitação 
do Orçamento. 

Parágrafo único - A programação condicional de que trata 
este artigo será identificada à parte do restante do 
Orçamento. 

Art. 44 
publicação. 

Esta vigor sua data de lei entra na em 

Art. 45- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio, Presidente- Álvaro Antônio, relator 

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

No 342/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução nQ 342/95, de autoria da Mesa da 
Assembléia, que altera o Sistema de Carreira da Secretaria 
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da Assembléia Legislativa e dá outras providências, foi 
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 342/95 

Altera o Sistema de Carreira da Secretaria da Assembléia 
Legislativa e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -Carreira é o conjunto de níveis de cada cargo de 

provimento efetivo, de complexidade e retribuição 
crescentes, organizados segundo os graus de escolaridade. 
Art. 2Q -São 3 (três) as carreiras da Secretaria da 

Assembléia, correspondentes, respectivamente, aos cargos de: 
I - Agente de Apoio às Atividades da Secretaria, de 

escolaridade inicial de 1Q grau; 
II - Oficial de Apoio às Atividades da Secretaria, de 

escolaridade inicial de 2Q grau; 
III - Técnico de Apoio às Atividades da Secretaria e 

Procurador, de escolaridade inicial de 3Q grau. 
Parágrafo único- A amplitude dos padrões de cada cargo é a 

estabelecida na Resolução nQ 5. 142, de 31 de maio de 1994, e 
sua distribuição em níveis, com as correspondentes 
exigências de escolaridade, será definida pela Mesa da 
Assembléia, adequando-se, no que couber, o disposto no art. 
6Q da referida norma a esta resolução. 
Art. 3Q O desenvolvimento do servidor na carreira 

ocorrerá por progressão e por promoção, nos ter~os de 
regulamento, observados, entre outros, os re~uisitos 
previstos nesta resolução. 
Art. 4Q -Progressão é a passagem do servidor ao padrão 

subseqüente de vencimento dentro do mesmo nível do cargo, 
condicionada a: 

I obtenção da pontuação exigida na avaliação de 
desempenho; 

II - interstício de 2 (dois) anos 
mesmo padrão, c~servada a lotação 
Anexo VII da Resolução nQ 5.086, 
com suas modificações posteriores. 

de efetivo exercício, no 
nas áreas constantes no 
de 31 de agosto de 1990, 

Art. 5Q - Promoção é a passagem do servidor ao segundo 
padrão subseqüente de vencimento, condicionada a: 

I obtenção da pontuação exigida na avaliação de 
desempenho; 

II - interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício, 
observado o disposto no inciso II do artigo anterior; 

III - comprovação da escolaridade exigida, nos termos de 
regulamento; 
IV- cumprimento dos objetivos e da programação pe~jódica 

de trabalho da unidade de lotação do servidor na Secretaria 
da Assembléia. 

§ 1Q - Não fará jus a promoção o servidor posicionado no 
último nível de sua carreira. 
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§ 2Q - A passagem ao nível subseqüente na carreir~ ocorrerá 
exclusivamente por promoção. 

§ 3Q -O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao 
servidor que, na data de publicação da Resolução nQ 5. 142, 
de 31 de maio de 1994, estava posicionado no nível especial 
do cargo de Técnico de Apoio às Atividades da Secretaria ou 
de Procurador. 

Art. 6Q -Não se computará, para efeito de progressão e 
promoção, a partir de 1Q de janeiro de 1996, o primeiro ano 
do biênio ou do triênio nos quais o servidor, por qualquer 
motivo, tenha-se afastado do efetivo exercício do cargo, 
excetuados os casos de: 

I - férias; 
II - férias-prêmio; 
III - casamento, até 8 (oito) dias; 
IV- luto, até 8 (oito) dias, pelo falecimento de c6njuge, 

filhos, pais e irmãos; 
V- licença-maternidade e licença-paternidade; 
VI- licença decorrente de doença profissional ou acidente 

de trabalho; 
VII - licença para tratamento de saúde ou licença Por 

motivo de doença em pessoa da família, até o total 
cumulativo de 90 (noventa) dias; 

VIII - licença para doação de sangue. 
§ 1Q- Ocorrendo a hipótese prevista no "caput", o servidor 

poderá concorrer à progressão e à promoção no ano 
subseqüente. 

§ 2Q - Caso o servidor tome posse no cargo no 
compreendido entre 1Q de janeiro e 31 de março, 
assegurado o direito de computar o ano para fins da 
progressão e promoção, desde que, no biênio ou 
respectivos, não se utilize das licenças de que 
inciso VII. 

período 
fica-lhe 
primeira 
triênio 

trata 0 

§ 3Q - Na hipótese de que tratam os §§ 1Q e 2Q, o servidor 
somente fará jus ao pagamento dos padrões obtidos na 
primeira progressão ou promoção quando completar o biênio ou 
o triênio de efetivo exercício. 

§ 4Q -O disposto nos parágrafos anteriores aplica-se ao 
servidor que vier a ser lotado na área administrativa da 
Secretaria da Assembléia após ter sido colocao~ à disposição 
de outro órgão ou ter exercido cargo na es:rutura de Que 
trata a Resolução nQ 5.100, de 4 de julho de 1991. 
Art. 7Q -Não fará jus a progressão ou a promoção 

0 servidor que, no respectivo período aquisitivo: 
I - tenha faltado ao serviço por mais de 10 (dez) dias 

ainda que as faltas tenham sido abonadas nos termos do art' 
130 da Resolução nQ 800, de 5 de janeiro de 1967; · 
II -tenha sofrido penalidade disciplinar. 
Art. 8Q -O Banco de Potencial de Gerenciamento e d 

Assessoramento, de que trata o parágrafo único do art. 8Q de 
Resolução nQ 5.142, de 31 de maio de 1994, passa a integraa 
o Banco de Desenvolvimento do Servidor - BDS - nos termor 
de regulam~~to. s 

\ 
',i,· 0·~.( 
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Art. 9Q - O exerc1c1o das funções gratificadas instituídas 
no art. 23 da Resolução nQ 5.086, de 31 de agosto de 1990, 
com suas modificações posteriores, e no art. 8Q da Resolução 
nQ 5.142, de 31 de maio de 1994, fica condicionado a: 

I obtenção da pontuação exigida na avaliação de 
desempenho; 

II -admissão no Banco de Desenvolvimento do Servidor; 
III atendimento dos requisitos específicos a serem 

estabelecidos em regulamento para cada função. 
Parágrafo único -Os percentuais previstos no art. 11 da 

Resolução nQ 5. 142, de 31 de maio de 1994, ficam alterados 
para 26% (vinte e seis por cento), 35% (trinta e cir~: por 
cento) e 40% (quarenta por cento), respectivamente. 
Art. 10 -Fica reduzido a 7 (sete) vezes o limite para 

concessão da gratificação de que trata o art. 13 da 
Resolução nQ 5.142, de 31 de maio de 1994. 
Art. 11 -Fica revogado o art. 7Q da Resolução nQ 5. 111, de 

19 de dezembro de 1991, e suas alterações posteriores, 
respeitado o disposto em seu § 3Q para as situações 
identificadas pela Secretaria de Assistência e Administração 
de Pessoal até a data de publicação desta resolução. 
Art. 12 -.o ajustamento dos Anexos I e II da Resolução nQ 

5.090, de 29 de dezembro de 1990, fica condicionado à 
observância dos atuais •-jices mínimo e máximo estabelecidos 
em resolução, nos termo~ je regulamento. 
Art. 13 -A adequação do Sistema de Carreira não implicará 

aumento de despesa. 
Art. 14 - Ficam extintos 70 (setenta) cargos de Oficial de 

Apoio às Atividades da Secretaria, código AL-GM, e 
transformados 30 (trinta) dos remanescentes em cargos de 
Técnico de Apoio às Atividades da Secretaria, código AL-GS, 
ajustando-se em uma unidade o quantitativo previsto no art. 
3Q da Resolução nQ 5.134, de 10 de setembro de 1993. 

Art. 15 - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, observado o disposto no art. 6Q. 
Art. 16 Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente os arts. 1Q, 2Q, 3Q, art. 4Q, §§ 1Q, 2Q e 3Q, 
e o art. 9Q da Resolução nQ 5. 142, de 31 de maio de 1994. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995 . 

. José Maria Barros, Presidente - Jorge Eduardo, relator -
Alvaro Antônio. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 1995 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SENHOR PRESIDENTE 

COMUNICAÇÕES 
- O Sr. Presidente despachou, em 12/7/95, as seguintes 

comunicações: 
Do Deputado Alberto Pinto 

falecimento do Sr. Jurandir 
Joanésia, ocorrido em 17/6/95, 
Oficie-se.) 

Coelho, dando ciência do 
Marques, Vice-Prefeito de 

em Joanésia. (- Ciente. 

Da Comissão de Agropecuária, dando ciência da aprovação, na 
12ª Reunião Ordinária, do Projeto de Lei nQ 121/95 no 2Q 
turno e dos Requerimentos nQs 539, 544 e 550/95. (- Ciente. 
Publique-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência do falecimento do 
Sr. Sidney Azevedo Moreira, ocorrido em 5/7/95, em Santa 
Rita do Sapucaí. (- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Péricles Ferreira, dando ciência da indicação 
do Deputado Simão Pedro Toledo para Vice-Líder do Bloco da 
Maioria. (-Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças.) 

'' 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE JULHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 3a AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DA 13a LEGISLATURA DA 
ASSEMBLÉIÃ LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA 
EM UNAÍ, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 1995, DESTINADA A OUVIR 
O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE ORGANIZADA DA REGIÃO NOROESTE 
Às treze horas e quinze minutos do dia dezoito de maio de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem no auditório da 
Câmara Municipal de Unaí os Deputados Antônio Júlio, Almir 
Cardoso, Antônio Andrade, Hely Tarquinio, Romeu Queiroz e 
Raul Lima Neto. O Depu:2do Antônio Júlio, coordenador, 
declara aberto o Módulo : da audiência pública e convida 
para comporem a Mesa os Deputados Almir Cardoso, Antônio 
Andrade, Hely Tarquinio, Romeu Queiroz e Raul Lima Neto, o 
Senador Arlindo Porto, o Sr. Adélio Martins Campos, Prefeito 
Municipal de Unaí, o vereador José Maria Mendes, Presidente 
da Câmara Municipal de Unaí, a Sra. Júnia Maria Barroso 
Santa Rosa, representante da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -, o Sr. Luís 
Carlos Gonçalo Elói, Assessor da Presidência do Tribunal de 
Justiça para Assuntos Legislativos, e o Sr. Paulo Gileno 
Novaes, representante do Tribunal de Contas. O coordenador 
registra, ainda, a presença dos Vereadores Haroldo Valadão, 
Vice-Presidente, Enes de Menezes, 1Q-Secretário, Marisa 
Costa, 2a-Secretária, Adelson José, Antônia Zelt, Antônio 
Tavares, David Martins, Ideltino Alves, José Antônio, José 
Batista, José Mário, Lírio Denoni, Anésio Machado e Maria 
Auxiliadora, todos da Câmara Municipal de Unaí; do Sr. João 
Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de Direito da Comarca de 
Unaí; do Major PM Geraldo Antônio de Oliveira, Comandante da 
3a Cia. Independente da Policia Militar em Unai; do Sr. 
Juarez Cláudio Assunção, representando o Deputado Miguel 
Martini; da Sra. Maristela Iris da Silva Malheiros, Juiza do 
Trabalho em Unaí, e dos representantes dos 13 municípios que 
compõem a macrorregíão Noroeste -Arinos, Bonfinópolis de 
Minas, Buritis, Formoso, Guarda-Mor, João Pinheiro, Lagamar, 
Lagoa Grande, Paracatu, Presidente Olegário, Riachinho, São 
Gonçalo do Abaeté e Vazante. O coordenador, Deputado Antônio 
Júlio, faz pequena introdução citando o resultado das 
audiências públicas e presta esclarecimentos a respeito da 
dinâmica dos trabalhos. Em seguida, o coordenador passa a 
palavra à Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa, ao Sr. Luis 
Carlos Gonçalo Elói e ao Sr. Paulo Gileno Novaes, que fazem, 
cada um por sua vez, exposições a respeito do papel que os 
órgãos por eles representados exercerão no processo das 
audiências públicas. Encerradas as explanações, o Deputado 
Antônio Júlio agradece a participação dos expositores e 
passa a palavra ao Senador Arlindo Porto, que faz 
pronunciamento a respeito das audiências públicas regionais. 
Passa-se, então, à fase de justificação oral das propostas 
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dos mun1C1p1os. Nesta fase, usam da palavra o Prefeito 
Municipal Antônio Ferreira de Almeida e a Sra. Divina 
Marlene Pereira Viana, so Município de Arinos; o Prefeito 
Municipal Mozart Borges Pereira e o Sr. Orlando Luiz 
Brandão, do Município de Bonfinópolis de Minas; o Vereador 
José Pimentel Filho e o Sr. Walter Rogério Goby, do 
Município de s~ritis; os Srs. Joeton Gomes de Ornelas e 
Manoel Antônio Carvalho Filho, do Município de Formoso; os 
Srs. Clênio Antônio de Resende e Antônio Arnaldo Luiz 
Xavier, respectivamente, Prefeito Municipal e Presidente da 
Câmara Municipal de Guarda-Mor; os Srs. Hazenclever Lopes 
Cançado e Júlio Cé~~R Fróes Fialho, do Município de João 
Pinheiro; o Prefei:~ Municipal Waldir Rodrigues Galvão e o 
Sr. Sérgio Humberto Moreira, do Município de Lagoa Grande; o 
Vereador José Donizete Rodrigues, Presidente da Câmara, e o 
Sr. Valquir Boaventura de Araújo, do Município de Presidente 
Olegário; o Prefeito Municipal Manoel Borges de Oliveira e o 
Sr. Silvano Alves Avelar, do Município de Paracatu; os Srs. 
Amir Pedro de Melo e Ricardo Barbosa dos Santos, do 
Município de Vazante; os Srs. João Gualberto Pereira Martins 
e João de Moraes Pessoa Neto, do Município de Riachinho; os 
Srs. Antônio Pedro Montezuma Neto e Gilson Souto dos Santos, 
do Município de São Gonçalo do Abaeté; o Vereador José Maria 
Mendes, Presidente da Câmara, e o Sr. Adelson Ribeiro da 
Silva, do Município de Unaí; o Vice-Prefeito Orlando Pedro 
Marcolino e o Sr. Jovelino Cândido Filho, do Município de 
Lagamar. Fazem uso da palavra, também, os Deputados Romeu 
Queiroz, Antônio Andrade, Almir Cardoso, Hely Tarquínic e 
Raul Lima Neto. Durante a fase de defesa das propostas, 0 
coordenador faz a leitura do Ofício nQ 56/95, da Câmara 
Municipal de Lagoa Grande, assinado por seis Vereadores 
inclusive o Presidente e o Vice-Presidente dessa Câmara' 
informando a respeito da realização da audiência públicà 
municipal naquela cidade. Cumprida a finalidade do Módulo r 
da audiência pública, o coordenador agradece a presença do 
Sr. Adélio Martins Campos e do Vereador José Maria Mendes 
renova os agradecimentos aos expositores, agradece à 
presença dos Deputados, das autoridades e do público em 
geral, convida todos para participarem do Módulo II, que se 
inicia às 9 horas de sex~a-feira, dia 19 do corrente, e 
encerra os trabalhos. As 9h15min do dia 19/5/95, 0 coordenador, Deputado Antônio Júlio, declara abertos os 
trabalhos do Módulo II da audiência pública e esclarece Que 
a finalidade deste módulo é a eleição das 10 propostas mais 
significativas para a região, com a entrega do formulário 
próprio preenchido até às 11h30min, e que as inscrições de 
candidaturas para disputar uma vaga na Comissão Regional de 
Representação ficarão abertas até esse mesmo horário. Em 
seguida, o coordenador deixa os participantes à vontade Para 
que possam discutir entre si suas propostas e colher 
subsídios para a escolha das 10 propostas prioritárias 
Durante a realização deste módulo também é apresentada à 
proposta escolhida pelo Presidente da Associação 
Microrregional do Noroeste de Minas - AMNOR -, que abrange 
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os municípios participantes deste evento. A proposta 
indicada é a ampliação da frota de veículos e equipamentos 
daquela Associação. O coordenador esclarece que essa 
proposta será encaminhada, em lista à parte, ao Poder 
Executivo, não sendo necessária a sua ordenação. Às 
11h30min, o coordenador registra o encerramento do prazo 
para a entrega do formulário preenchido com a indicação das 
10 propostas q~e cada representante julgar mais 
significativa para a reg1ao, assim como o encerramento do 
prazo para a inscrição de candidatos para concorrerem a uma 
vaga na Comissão Regional de Representação. Cumprida a 
finalidade do Módulo II, o coordenador agradece a presença 
de todos, convida-os para a Plenária Final, que terá inicio 
às 13 horas do corrente, e encerra os trabalhos. Às 14h15min 
do dia 19/5/95, o Presidente da Assembléia, Deputado 
Agostinho Patrús, declara abertos os trabalhos do Módulo III 
da audiência pública realizada em Unaí. O Presidente convida 
para comporem a Mesa o Sr. Amilcar Vianna Martins, 
Secretário de Estado da Casa Civil, representando o 
Governador Eduardo Azeredo; o Desembargador Monteiro de 
Barros, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais; o Deputado Antônio Júlio, coordenador político da 
audiência pública da região Noroeste; o Sr. Adélio Martins 
Campos, Prefeito Municipal de Unaí, e o Vereador José Maria 
Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Unaí. A 
Presidência registra a presença dos Deputados Wanderley 
Ávila, 1Q-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa; Raul 
Lima Neto, Líder do PMN na Assembléia Legislativa; Antônio 
Andrade; Hely Tarquínio e Almir Cardoso. Registra também a 
presença do Sr. João Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de 
Direito e Diretor Interino do Fórum da Comarca de Unaí; da 
Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa, representante da 
SEPLAN; do Sr. Luiz Carlos Gonçalo Elói, Assessor da 
Presidência do Tribunal de Justiça para Assuntos 
Legislativos, e do Sr. Paulo Gíleno Novaes, representante do 
Tribunal de Contas. Em seguida, o Presidente passa a palavra 
ao Deputado Antônio Júlio, coordenador dos trabalhos. O 
coordenador divulga o resultado da eleição das 10 propostas 
prioritárias: Propostas nQs 4, 7, 13, 15, 17, 20, 40, 51, 54 
e 56. Em seguida, abre as inscr1çoes para a defesa oral 
dessas propostas. Usam da palavra o Sr. Francisco Sales 
Jales, Secretário Municipal da Agricultura de Paracatu, para 
a defesa da Proposta nQ 4; o Sr. Clênio Antônio de Rezende, 
Prefeito Municipal de Guarda-Mor e Presidente da AM~OR, para 
defender a Proposta nQ 7; o Vereador Amir Pedro de Melo, 
Presidente da Câmara Municipal de Vazante, para defender a 
Proposta nQ 13; o Sr. Manoel Antônio de Carvalho Filho, de 
Formoso, para defender a Proposta nQ 15; o Sr. Antônio 
Ferreira de Almeida, Prefeito Municipal de Arinos, para 
defender a Proposta nQ 17; o Vereador José Mário Kazmirczak, 
de Unaí, para defender a Proposta nQ 40; o Sr. Valquir 
Boaventura de Araújo, Vice-Prefeito de Presidente Olegário, 
para defender a Proposta nQ 51; o Sr. Orlando Luiz Brandão, 
de Bonfinópolis de Minas, para defender a Proposta nQ 54, e 
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o Sr. Orlando Pedro Marcolino, Vice-Prefeito de Lagamar, 
para defender a Proposta nQ 56. Concluída a defesa das 
propostas, passa-se à fase de votação. Feita a apura:ão, o 
coordenador divulga o resultado final: em 1Q lugar, ·com 43 
votos, a Proposta nQ 54, dos Municípios de Buritis e 
Bonfinópolis de Minas, que propõe a criação e a instalação 
de hospital para atender a todos os municípios da região; em 
2Q lugar, com 39 votos, a Proposta nQ 15, do Município de 
Formoso, que propõe o asfaltamento da Rodovia MG-400, que 
liga Formoso a Buritis, numa extensão de 128Km; em 3Q lugar, 
com 38 votos, a Proposta nQ 17, do Município de Arinos, que 
propõe o asfaltamento do trecho Arinos-Bonfinópolis de Minas 
e do trecho da MG-030 que liga Farofa à divisa de Goiás, 
permitindo a ligação com Brasília; em 4Q lugar, com 34 
votos, ficaram empatadas a Proposta ng 40, dos Municípios de 
Formoso e Unaí, que propõe a criação Je uma superintendência 
regiona' de ensino em Unaí, e a Proposta nQ 4, do Município 
de Parac~tu, que propõe a exte~são de eletrificação rural 
para atendimento ao pequeno e ao miniprodutor da região 
Noroeste; em 5Q lugar, com 33 votos, a Proposta nQ 13, do 
Município de Vazante, que propõe a ligação asfáltica de 
Vazante a João Pinheiro, passando por Lagoa Grande; em 6Q 
lugar, com 22 votos, a Proposta nQ 51, do Município de 
Presidente Olegário, que propõe o tratamento de esgoto para 
despoluição da represa que dá acesso ao rio Paranaíba e o 
asfaltamento das periferias dos distritos e da sede do 
Município de Presidente Olegário; em 7Q lugar, com 17 votos, 
a Proposta nQ 56, do Município de Lagamar, que propõe a 
construção e o equipamento de hospital municipal em Lagamar; 
em 8Q lugar, com 16 votos, a Proposta nQ 7, dos Municípios 
de Lagamar e Guarda-Mor, que propõe a construção de uma 
subestação da CEMIG no Município de Guarda-Mor; e em 9Q 
lugar, com 15 votos, a Proposta nQ 20, do Município de São 
Gonçalo do Abaeté, que propõe a abertura e o asfaltamento do 
trecho da Rodovia MG-060 entre São Gonçalo do Abaeté e 
Morada Nova de Minas. Encerrado o processo de votação, o 
coordenador anuncia o resultado da eleição para a Comissão 
Regional de Representação: votaram 51 participantes; entre 
os 11 candidatos inscritos, foram eleitos os Srs. Amir Pedro 
de Melo, do Município de Vazante; Antônio Ferreira de 
Almeida, do Município de Arinos; Aroldo de Andrade Dayrell, 
do Município de Paracatu; José Maria Mendes, do Município de 
Unaí, e Valquir Boaventura de Araújo, do Município de 
Presidente Olegário. Após os cumprimentos aos eleitos, o 
coordenador retorna a direção dos trabalhos ao Presidente da 
Assembléia, Deputado Agostinho Patrús. Com a palavra, fazem 
seus pronunciamentos o Vereador José Maria Mendes, o Sr. 
Adélio Martins Campos, o Sr. Amilcar Vianna Martins e 0 
Desembargador Monteiro de Barros. O Presidente faz seu 
pronunciamento final, manifestando sua alegria pelo 
excelente trabalho desenvolvido, agradece a acolhida que foi 
dispensada a todos os participantes desta audiência pelas 
autoridades e pelo povo de Unaí, manifestando seu especial 
reconhecimento ao Presidente da Câmara, Vereador José Maria 
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Mendes, e ao Prefeito Municipal, Sr. Adélio Martins Campos. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência dá a 
audiência pública da região Noroeste por encerrada. 
Sala das Audiências ?úblicas, 19 de maio de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente Antônio Júlio Hely 

Tarquínio - Almir Cardoso - Antônio Andrade - Romeu Queiroz 
- Raul Lima Neto -Wanderley Ávila. 
ATA DA 4a AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DA 13a LEGISLATURA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, REALIZADA EM ITABIRA, NOS DIAS 22 E 
23 DE MAIO DE 1995, DESTINADA A OUVIR O PODER PÚBLICO E A 
SOCIEDADE ORGANIZADA DA PARTE DA REGIÃO CENTRAL QUE 
COMPREENDE AS MICRORREGIÕES DE BELO HORIZONTE E ITABIRA 

Módulo I 
Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira 

Às treze horas do dia vinte e dois de maio de mil novece~:os 
e noventa e cinco, no auditório da Fundação Carlos Drum~~nd 
de Andrade, em Itabira, comparecem os Deputados Sebastião 
Navarro Vieira, Alencar da Silveira Júnior, Álvaro Antônio, 
Antônio Roberto, Dinis Pinheiro, Durval Ângelo, Ivair 
Nogueira, Ivo José, João Leite1 Marcelo Gonçalves, Mauri 
Torres, Miguel Martini e Olinto Godinho, com a presença de 
treze Deputados, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, declara aberta a audiência e convida a tomar assento 
à mesa os Srs. Olímpio Pires Guerra, Prefeito Municipal de 
Itabira; Afonso Paulo da Graça Reis, Presidente da Camara 
Municipal de Itabira; Marcos Pestana, Secretário Adjunto de 
Planejamento e Coordenação Ger2·; Luiz Carlos Elói, Assessor 
da Presidência do Tribunal de Justiça para Assuntos 
Legislativos; e Paulo Gileno Novaes, representante do 
Tribunal de Contas. A seguir, o Sr. Presidente profere 
palavras alusivas ao evento. A seguir, fazem suas exposições 
os representantes dos Tribunais de Justiça e de Contas e da 
SEPLAN, respectivamente, primeiro, segundo e terceiro 
expositores, e o Prefeito de Itabíra. Encerrada a 1ª parte 
do Módulo I, a Presidência esclarece aos participantes como 
deverão apresentar e justificar as propostas de seu 
município. Isso posto, fazem uso da palavra os 
representantes dos Municípios de Alvinópolis, Barão de 
Cocais, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Betim, Bom 
Jesus do Amparo, Caeté, Contagem, Dom Silvério, Esmeraldas, 
Ferros, Ibirité, Igarapé, Itabira, Itambé do Mato Dentro, 
João Monlevade, Juatuba, Mateus Leme, Nova Era, Nova União, 
Passabém, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, 
Sabará, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria do Itabira. 
São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José 
da Lapa, São José do Goiabal. São Sebastião do Rio Preto, 
Taquaraçu de Minas e Vespasiano. Ato contínuo, fazem uso da 
palavra os Srs. Wilson de Souza Vieira, Prefeito de Santa 
Luzia e Presidente da Associação dos Municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte- GRANBEL -; e Antônio José 
Cota, Prefeito de Rio Piracicaba e Presidente da Associação 
Microrregional do Médio Rio Piracicaba - AMEPI -, e a Sra. 
Maria Inez Gouveia, Presidente da Sub-Seção de Itabira do 
SIND-UTE. Cumprido o objetivo da reunião, a Presidência 
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agradece a presença de todos, encerra o Módulo I e convida 
os participantes para a reunião do Módulo II, amanhã, dia 5, 
às 9 horas, destinada à votação das dez propostas 
prioritárias para a região, bem como para a plenária final, 
também de amanhã, às 13h30min, destinada à discussão e ao 
ordenamento das dez propostas prioritárias e à eleição da 
comissão de representação que acompanhará os desdobramentos 
dos resultados desta audiência pública. Levanta-se a 
reunião. 

Módulo II 
Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira 

Às nove horas do dia vinte e três do maio. comparecem os 
Deputados Sebastião Navarro Vieira. Durval Ângelo, Geraldo 
Nascimento, Ivair Nogueira, João Leite e Miguel Martini. Com 
a presença de seis Deputados , o Presidente declara abertos 
os trabalhos do Módulo II da reunião das comissões 
permanentes da Assembléia Legislativa, dos Poderes Executivo 
e Judiciário e do Tribunal de Contas, destinada à realização 
da 4a Audiência Pública Regional da 13a Legislatura. Isso 
posto, o Sr. Presidente registra a presença do Sr. Cedimar 
Paulo Santos, representante do Bispo Dom Mário Gurgel, da 
Diocese de Itabira-Fa:~iciano. A seguir, a Presidência 
informa aos particip~:tes que a reunião destina-se a 
selecionar as dez propostas mais significativas para a 
região, as quais serão objeto de discussão e votação na 
plenária final. Esclarece ainda que, no decorrer dos módulos 
de hoje, os participantes deverão fazer uso do formulário de 
votação das propostas prioritárias, do formulário para 
votação da comissão de representação, os quais deverão ser 
devolvidos à recepção nesta data, até às 11h30min, e do 
cartão de votação, a ser usado à tarde: o primeiro 
formulário deve ser devolvido com a indicação je dez números 
diferentes, vedada a indicação repetida da mesma proposta. 
Conforme anúncio feito na reunião de ontem, dia 22, o 
Presidente lembra aos presentes que será eleita hoje a 
Comissão Regional de Representação, a qual acompanhará os 
desdobramentos das audiências públicas e será composta por 
até cinco representantes de cidades diferentes, para 
garantir maior representatividade. Dessa forma, nen~um 
município terá mais de um representante na refer1da 
Comissão. Os participantes poderão inscr~ver-se C?mo 
candidatos a membros dessa Comissão hoje, ate as 11h30mln, 
e, até as 13h30min, poderão votar em cinco candidatos. Em 
seguida, suspende-se a reunião, para entendimentos sobre as 
propostas a serem indicadas. Reabertos os trabalhos e 
cumprido o objetivo da reunião, o Presidente agradece a 
presença de todos e encerra o Módulo II, convidando os 
participantes para a plenária final, logo mais, às 13h30min, 
destinada à discussão e ao ordenamento das dez propostas 
prioritárias e à eleição da comissão de representação que 
acompanhará os desdobramentos desta audiência pública. 
Levanta-se a reunião. 

Módulo II I 
Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
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Às treze horas e trinta minutos, comparecem os Deputados 
Agostinho Patrús, Sebastião Navarro Vieira, Alencar da 
Silveira Júnior, Bonifácio Mourão, Durval Ângelo, Geraldo 
Nascimento, Ivair Nogueira, Ivo José, João Leite, Marcelo 
Gonçalves e Miguel Martini. Com a presença de onze 
Deputados, o Presidente declara aberto o Módulo III e 
convida a to~~rem assento à mesa o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, coordenado dos trabalhos, e os Srs. Sílvio 
Mitre, Secretário de Estado de Educação, representando o 
Governador do Estado; Paulo Tinoco, 1Q-Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça; Olímpio Pires Guerra, Prefeito 
Municipal de Itabira; Afonso Paulo da Graça Reis, President~ 
da Câmara Municipal de Itabira; Célio de Castro, Vice-
Prefeito de Belo Horizonte, representando o Prefeito 
Municipal; Paulo Gileno Novaes, Assessor da Presidência do 
Tribunal de Contas, representando o Presidente, Conselheiro 
Flávio Régis Xavier de Moura e Castro. Ato contínuo, a 
Presidência passa a palavra ao coordenador dos debates, que 
comunica aos participantes que foram selecionadas as 
propostas nQs 187 - implantação de distritos industriais 
integrados nos municípios da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte- RMBH -, através da CDI, INDI E PLAMBEL, exceto 
em Contagem, Betim e Belo Horizonte; 108 - melhoramentos no 
setor de saneamento básico; 186 - elaboração de projeto 
integrado de despoluição das macrobacias hidrográficas da 
RMBH, com solução para o processo de coleta de lixo urbano 
em usina de tratamento, numa execução integrada entre 
PLAMBEL, COPASA, Departamento Estadual de Recursos Hídricos 
- DRHI - e outros, projeto coordenado pela Secretaria de 
Estado do Planejamento, no Programa de Trabalho Encargos 
Gerais do Estado; 9 - criação de um programa regional de 
desenvolvimento agropecuário, incluindo diagnósticos, 
viabilização de recursos, estimulo à pesquisa e à extensão, 
integração com a Universidade Federal de Viçosa, inclusão do 
conteúdo em escolas rurais e assistência ao trabalhador 
rural; 54 - construção, em Esmeraldas, de uma subestação e 
extensão da rede elétrica rural e urbana; 32 - criação de 
unidade da UEMG na região; 164- duplicação da Rodovia MG-
061, que liga Ribeirão das Neves ao Distrito de 
Justinópolis, com ligação à BR-040; 136- construção de um 
hospital regional, com os equipamentos e servidores 
necessários; 149 - conclusão das obras da Via Expre2sa; e 
160- construção de estrada ligando Raposos a sa~ará, 
apresentadas, respectivamente, pelos Municípios de Pedro 
Leopoldo, Ferros, Contagem, Rio Piracicaba, Esmeraldas, Bom 
Jesus do Amparo, Ribeirão das Neves, João Monlevade, Betim e 
Raposos. A coordenação informa, ainda, que foram 
consideradas indicativas preferenciais as propostas nQs 1, 
de Dom Silvério- dotação orçamentária para a manutenção das 
APAEs, de creches e asilos; 84, de Belo Horizonte 
construção da Via 220 -Avenida dos Navegantes- ligando à 
Via 700 - ligação Barreiro-Venda Nova; 188- destinação de 
percentual de recursos do Fundo de Desenvolvimento Social 
para Habitação Popular, até a criação do Fundo Estadual de 
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Habitação, com financiamento através do BEMGE para todas as 
Prefeituras e com recursos provenientes do caixa único do 
Tesouro Estadual e do FGTS; e 189 - criação, em município da 
RMBH e da Microrregião de Itabira, de uma escola técnica 
estadual, com oferta de cursos na área industrial, tais como 
eletricidade, mecânica, eletrônica, etc. Isso posto, passa-
se à apresentação das propostas das associações 
microrregionais, quando fazem suas exposições os Srs. Wilson 
de Souza Vieira e Antônio José Cota. A seguir, fazem uso da 
palavra, para apresentar as propostas selecionadas e 
priorizadas no Módulo II, os Srs. Carlos Elísio de Oliveira, 
Geraldo Bitarães, João Braz Martins Perdigão, as Sras. Lúcia 
Cicarini, Inez Luzia dos Santos, Maria do Carmo Lara, os 
Srs. Marco Aurélio Loureiro, Juscelino Luiz Ribeiro, José 
Luiz Peluzzi da Silva e a Sra. Thaís Brina Corrêa Lima, 
representando, respectivamente, os Municípios de Ferros, 
Ribeirão das Neves, São Domingos do Prata, Contagem, Bom 
Jesus do Amparo, Betim, João Monlevade, Pedro Leopoldo, 
Esmeraldas e Raposos. Ato contínuo, apresentam as propostas 
indicativas preferenciais o Sr. Rogério Corrêa, a Sra. Irene 
Oliveira e os Srs. Marcos Vinicius e Afrânio Guimarães 
Cordeiro, dos Municípios de Belo Horizonte, Mateus Leme, 
San:3 Bárbara e Dom Silvério, respectivamente. A seguir, o 
Dep~:ado Sebastião Navarro Vieira informa aos participantes 
que foram eleitos para a comissão de representação que irá 
acompanhar os desdobramentos desta audiência os Prefeitos 
Municipais Antônio José Cota, de Rio Piracicaba; Inez Luzia 
Santos, de Bom Jesus do Amparo; Lincoln Resende Leite, de 
Ribeirão das Neves; Marco Aurélio Loureiro, de João 
Monlevade; e Thaís Brina Corrêa Lima, de Raposos. Isso 
posto, proferem discursos o Vereador Afonso Paulo da Graça 
Reis, o Prefeito Olímpio Pires Gouveia, o Sr. Paulo Gileno 
Novaes, o Desembargador Paulo Tinoco, o Secretário de Estado 
Sílvio Mitre e o Deputado Agostinho Patrús, que, ao final do 
seu pronunciamento, declara encerrada a 4ª Audiência Pública 
Regional da 13ª Legislatura da Assembléia Legislativa. 
Sala das Audiências Públicas, 23 de maio de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente - Sebastião Navarro Vieira -

Alencar da Silveira Júnior Álvaro -~tônio Antônio 
Roberto- Bonifácio Mourão- Dinis Pinh~<ro- Durval Ângelo 
- Geraldo Nascimento - Ivair Nogueira - Ivo José - João 
Leite - Marcelo Gonçalves - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 1995 

ATA 

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de junho 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Jorge 
Eduardo de Oliveira e Jorge Hannas, membros da Comissão 
supracitada. Havendo numero regimental, o Presidente, 
Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência lê o oficio 
enviado pela Coordenação Regional da FNS em Minas Gerais, em 
que dá ciência à Comissão de Saúde e Ação Social da moção 
aprovada pelos participantes do Simpósio de Atualização da 
Doença de Chagas, reunidos no XXI Congresso Argentino de 
Cardiologia, em Buenos Aires. A seguir, a Presidência lê 
ofício enviado pela FHEMIG, em que convida esta Comissão 
para participar do seminário intitulado Externação do 
Instituto Raul Soares. A seguir, a Presidência lê o convite 
do Secretário da Saúde para participar do Encontro 
Interestadual de Secretários de Estado da Saúde da Região 
Sudeste, nos dias 23 e 24 de junho próximos passados. Ato 
contínuo, o Presidente lê ofício da Associação de Defesa da 
Criança, do Adolescente, Direitos Humanos e Cidadania, que 
trata de assunto de defesa da criança e do adolescente, 
encaminhado ao Governador do Estado. A Presidência solicita 
à assessoria que analise e agende os convites. A seguir, a 
Presidência passa à discussão e à votação de proposições de 
autoria da Comissão. O Deputado Jorge Hannas procede à 
leitura de requerimento de autoria do Deputado Marcos 
Helênio, em que solicita seja realizada uma audiência 
pública com esta Comissão com a finalidade de se discutir~ 
Lei Estadu21 nQ 11.802, de 1995, com representantes do Fóru~ 
Mineiro c~ Saúde Mental. Submetido a votação, é o 
requerimen:o aprovado. A seguir, o Deputado Carlos Pimenta 
procede à leitura de requerimento de autoria do Deputado 
Anderson Adauto, que pede a criação de comissão especial 
para proceder a estudo sobre a reorganização do IPSEMG com o 
objetivo de analisar o cumprimento das suas finalidades 
institucionais. O Presidente, esclarece que, pela 
Deliberação nQ 761, do Regimento Interno, a Presidência não 
receberá requerimentos de constituição de comissões 
especiais que tenham como objeto matéria afeta a comissão 
permanente. A Presidência sugere aos membros da Comissão que 
façam contato com o Deputado Anderson Adauto para que ele 
indique pessoas ligadas ao IPSEMG para virem prestar 
esclarecimentos sobre o assunto. Submetida a votação, é a 
sugestão aprovada. Ato contínuo, o Presidente passa à 
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discussão e à votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado 
Marco Régis, relator do Projeto de Lei nQ 16/95, procede à 
leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria com as Emendas nQs 1 e 3, da Comissão 
de Constituição e Justiça, e com a Emenda nQ 4, da Comissão 
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer. Submetido 
a discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência 
redistribui o Projeto de Lei nQ 156/95 ao Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, que procede à leitura de seu carecer, 
mediante o qual opina pela aprovação da proposiçã~ com a 
Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e ~-stiça. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Marco Régis emite pareceres mediante 
os quais conclui pela aprovação, no 2Q turno, dos Projetos 
de V' nQs 81, 100, 135, 151 e 152/95, e 90 e 145/95 na 
form~ do vencido no 1Q turno, e, no 1Q turno, dos Projetos 
de Lei nQs 209, 216 e 221/95 e do Projeto de Lei nQ 160/95 
com a Emenda nQ 1. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira 
emite pareceres mediante os quais conclui pela aprovação, no 
2Q turno, dos Projetos de Lei nQS 82, 128, 147 e 189/95, e 
154 e 188/95 na forma do vencido no 1Q turno, e, no 1Q 
turno, dos Projetos de Lei nQs 198 e 213/95. O Deputado 
Jorge Hannas emite pareceres mediante os qu2 s conclui pela 
aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Le• nQs 97, 127 
153, 158 e 181/95 e do Projeto de Lei nQ 142/95 na forma d; 
vencido no 1Q turno, e, no 1Q turno, dos Projetos de Lei nQs 
172, 217 e 226/95. O Deputado Luiz Antônio Zanto emite 
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação, no 2Q 
turno, dos Projetos de Lei nQs 143, 150 e 179/95, e do 
Projeto de Lei nQ 99/95 na forma do vencido no 1Q turno, e, 
no 1Q turno, dos Projetos de Lei nQs 92 e 197/95. Submetidos 
a discussão e votação, são as proposições aprovadas. A 
Presidência coloca em discussão e votação os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei nQs 32, 38, 39, 58 a 60 
88, 89, 91, 98, 102, 105 a 107, 125, 126, 155 e 200/95, 0~ quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca-
os para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 29 junho de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas - José Henrique _ 

Marco Régis. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 1995 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 108/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
A proposição em apreço, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, 

objetiva declarar de utilidade pública a Fundação 
Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho, 
com sede no Município de Ponte Nova. 
O projeto foi distribuído, para exame preliminar, à 

Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice 
à sua tramitação. Cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria no 1Q turno, em cumprimento 
das normas regimentais. 

Fundamentação 
Localizada em Ponte Nova, a mencionada Fundação foi criac~ 

para garantir melhores e mais eficazes serviços de saúde 2 
população em geral e aos canavieiros, em especial. Para 
tanto, dirige e mantém o Hospital Arnaldo Gavazza Filho, da 
Associação dos Plantadores de Cana de Minas Gerais. 

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja 
declarada de utilidade pública. 

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

nQ 108/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 205/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

A propos1çao em apreço, do Deputado Alencar da 
Júnior, objetiva declarar de utilidade pública o 
Municipal das Associações de Moradores de Bairros e 
Bom Despacho - COMAM com sede no Município 
Despacho. 

Silveira 
Conselho 
Vilas de 

de Bom 

O projeto foi distribuído, para exame preliminar. à 
Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice 
à sua tramitação. Cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria para o 1Q turno, em 
cumprimento das normas regimentais. 

Fundamentação 
Desde 1986 a COMAM trabalha para fortalecer e unir as 

associações de bairros e vilas de Bom Despacho, com a 
finalidade de desenvolver a conscientização dos moradores da 
importância de sua participação nas reivindicações que visam 
à solução dos problemas prioritários da comunidade. 
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Além disso, promove atividades artísticas, culturais e 
desportivas, de modo a contribuir para o desenvolvimento 
social e cultural dos associados. 

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja 
declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei ng 205/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Jorge Hannas. relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
'Nº 233/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ajalmar Silva, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Ação Social Vida - ASVIDA -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que opinou pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade c~ matéria, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 
1Q turno, na forma regimental. 

Fundamentação 
Entidade civil sem fins lucrativos, a ASVIDA tem por 

objetivo prestar assistência a marginalizados e a 
miseráveis, tornando-os produtivos e aptos ao convívio 
social. 

Dessa forma, julgamos oportuno seja a entida:e declarada de 
utilidade pública. 

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

233/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 236/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria ac Deputado Ivair Nogueira, a propos1çao em 
epígrafe pretende seja declarada de utilidade pública a 
Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do Bairro Vila 
Amapá, com sede no Município de Betim. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 
1Q turno, na forma regimental. 

Fundamentação 
A mencionada Associação é uma entidade filantrópica, que 

tem empreendido ações pela melhoria das condições de vida no 
bairro que lhe empresta o nome. Entre outras iniciativas, 
presta ajuda a mães que trabalham fora do lar e ampara 
menores carentes. 
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Em razão dessas considerações, julgamos ser a entidade 
merecedora do titulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 236/95 no 1Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NÕ 243/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Sebastião 
Navarro, pretende seja declarada de utilidade pública a 
Associação do Pequeno Cristo, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 
1Q turno, na forma regimental. 

Fundamentação 
A referida Associação é uma entidade inspirada nos 

princípios do catolicismo e tem por objetivo prestar 
assistência a crianças carentes, principalmente no tocante 
ao desenvolvimento físico, intelectL::~, social e artístico. 

Não havendo dúvida quanto à rele\a~cia desse objetivo, de 
nítido cunho social, consideramos oportuna e meritória a 
outorga do título declaratório de utilidade pública à 
mencionada Associação. 

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

nQ 243/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Luiz Ant6nio Zanto, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 257/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Aílton Vilela, a proposição em tela 

objetiva declarar de ut'~idade pública a entidade Lar, 
Trabalho e Escola do Menor Perdoense - LATEMP -, com sede no 
Município de Perdões. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que opinou pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 
1Q turno, cumprindo as disposições regimentais. 

Fundamentação 
Entidade de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, a 

LATEMP tem por objetivo principal amparar crianças. Para 
tanto, proporciona educação e orientação a crianças órfãs, 
iniciando-as no campo profissional. 
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Em virtude do zelo e da responsabilidade pelos quais pauta 
seu trabalho, consideramos a entidade merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

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

nQ 257/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 258/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Aílton Vilela, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Perdões -, com sede 
no Município de Perdões. 

Após exame prelimin2· da Comissão de Constituição e 
Justiça, que cone·. ·u pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do projeto com a 
Emenda nQ 1, que apresentou, cabe a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto no 1Q turno, na forma 
regimental. 

Fundamentação 
A mencionada Associação tem por objetivo promover 

atividades que visem assegurar o ajustamento e o bem-estar 
do excepcional. Além disso, a APAE de Perdões mantém e 
incentiva a criação de estabelecimentos especializados 
destinados ao tratamento, à educação, à habitação e à 
reabilitação do excepcional, de forma a possibilit2~ a sua 
inserção na sociedade. 
Acreditamos, pois, ser a entidade merecedora do título 

declaratório de utilidade pública. 

Em face 
nQ 258/95 
Justiça. 

Conclusão 
do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e 

Sala das Comissões, 24 de j~lho de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 277/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto 
de lei em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o 
Conselho Central de Poços de Caldas da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, com sede no Município de Poços de Caldas. 

Publicada em 2/6/95, foi a proposição encaminhada, nos 
termos regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 
Cabe, agora, a esta Comissão examinar a matéria no 1Q turno 

de deliberação conclusiva, conforme prevê o art. 104, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 

\ / 



'· . '"-.$ ........_,, .. 

300 

Em funcionamento há mais de dois anos, a entidade 
mencionada vem desenvolvendo notável trabalho em prol das 
pessoas carentes de Poços de Caldas. 
Suas atividades têm em vista a promoção humana, o que 

evidencia o caráter social das ações da instituição. É 
justa, portanto, a declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 277/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 283/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Geraldo Rezende, 
visa declarar de utilidade pública a Tenda de Umbanda Pai 
Xangô de Alafim, com sede no Município de Uberlândia. 

Desarquivada nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi a proposição publicada e encaminhada, para exame 
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou óbice à sua tramitação. Cabe, agora, a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 1Q 
turno, nos termos do art. 104, I, "a", do mencionado 
estatuto. 

Fundamentação 
A mencionada entidade exercita a caridade em todas as 

formas, dentro de suas possibilidades. Desenvolve trabalho 
de grande importância social, por meio do estudo e da 
divulgação do espiritismo, segundo as práticas e princípios 
do umbandismo. 

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

283/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 292/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
Do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em análise 

pretende declarar de utilidade pública a entidade Obras 
Sociais da Paróquia de São Joaquim de Bicas, com sede no 
Município de Igarapé. 
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 

Justiça, que :::)ncluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 
1Q turno, cumprindo os trâmites regimentais. 

De natureza 
beneficiar tem 
necessitados. 

Fundamentação 
filantrópica, a entidade que se pretende 
por objetivo prestar assistência integral aos 
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Em virtude do zelo e da responsabl cdade pelos quais pauta 
o seu trabalho, consideramos a entidade merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

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

nQ 292/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
-No 9/95 

Comissão de Sãúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto je Lei nQ 9/95, do Deputado Paulo Pettersen, 
~bjetiva de: arar de utilidade pública o Conselho Particular 
~e Nova Era da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Nova Era. 

Aprovado o projeto no 1Q turno com a Emenda nQ 1, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para 
o 2Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do Regimento 
Interno. 
Cabe-nos, ainda, na form~ regimental, elaborar a redação do 

vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A entidade em causa tem por finalidade prestar assistência 
a pessoas carentes, proporcionando-lhes abrigo, alimentação, 
vestuário e medicamentos. A instituição realiza esse 
trabalho de forma direta e, também, por meio de conselhos 
particulares e conferências vicentinas a ela vinculados. 
Pelas ações de natureza social que o referido Conselho vem 

desenvolvendo, consideramos justa a outorga da declaração d? 
sua utilidade pública. 

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

nQ 9/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 9/95 

Declara de utilidade pública o Conselho Particular de Nova 
Era da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município 
de Nova Era. 

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, 
com sede no Município de Nova Era. 

Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as 

PARECER PARA O 
disposições em contrário. 
2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 92/95 

O projeto 
propõe seja 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

de lei em causa, do Deputado Francisco Ramalho, 
declarada de utilidade pública a entidade Obras 
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Assistenciais Padre Augusto Cerdei-2, com sede no Município 
de Carmo do Cajuru. 
Aprovada a proposição no 1Q turno, em sua forma original, 

cabe a esta Comissão deliberar concl~sivamente sobre a 
matéria para o 2Q turno, em cumprimento das disposições 
regimentais. 

Fundamentação 
A referida entidade tem por objetivo amparar pessoas 

idosas, criar e manter serviços destinados ao atendimento de 
famílias carentes, procurando proporcionar-lhes uma vida 
digna. 

Não havendo dúvida quanto à relevância desse trabalho de 
cunho social, consideramos oportuna a declaração de sua 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo expost~. somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

92/95 no 2Q :~~no, na forma original. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Marco Régis, relator . 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 136/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 136/95, do Deputado Wanderley Ávila, 
objetiva declarar de utilidade pública a entidade Obra 
Social e Comunitária da Paróquia de Santo Antônio - OSCOPSA 
-, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Aprovada a matéria no 1Q turno, em sua forma original, cabe 

agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto para o 2Q turno, cumprindo disposições do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Fundada em 1964, a referida entidade tem por finalidade a 

manutenção das obras sociais da Paróquia de Santo Antônio, a 
administração do dízimo e o sustento do culto e da casa 
paroquial. Dessa forma, contribui para m1n1m1zar as 
necessidades dos paroquianos mais carentes, razão por que 
merece o título declaratório de utilidade pública. 

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

nQ 136/95 no 2Q turno, conforme foi propostc. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 160/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 160/95, da Deputada Maria Olívia, 
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Comunitária 
Tia Lucy, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Aprovado no 1Q turno com a Emenda nQ 1, vem o projeto a 

esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos 
termos do art. 104, I, "a", do Regimento Interno. Em 
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obediência ao que dispõe o art. 196, § 1Q, desse estatuto, 
elaboramos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A entidade em causa atende integralmente as crianças da 

comunidade da Vila São Jorge e do Morro das Pedras na faixa 
etária de 6 meses a 14 anos, cujos pais se ausentem de casa 
para trabalhar. Dessa forma, colabora para que muitos 
menores cresçam com boa formação moral e vida sadia. Assim, 
entendemos que a referida Creche merece o título 
declaratório de utilidade pública. 

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

nQ 160/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

Redação do Vencido no lQ turno 
PROJETO DE LEI No 160/95 

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Tia Lucy, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

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

Comunitária Tia Lucy, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI No 163/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 163/95, do Deputado Ibrahim Jacob, 

objetiva declarar de utilidade pública a Fundação João 
Theodósio Araújo - mantenedora da Associação dos Cegos em 
Juiz de Fora -, com sede no Município de Juiz de Fora. 
Aprovado o projeto no 1Q turno com a Emenda nQ 1, cabe a 

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para 
o 2Q turno, nos termos do art. 104, I, •a•, do Regimento 
Interno. Em obediência ao que dispõe o art. 196, § 1Q, desse 
estatuto, elaboramos a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
A finalidade da instituição em causa é, exclusivamente, 

humanitária e educativa: protege os cegos carentes, 
proporciona-lhes alimentação e lhes presta serviços de 
assistência médica, psicológica e religiosa. Ministra-lhes, 
ainda, instrução e lhes proporciona trabalho, de modo a 
poderem aplicar, em proveito próprio e de sua família, suas 
aptidões e capacidades produtivas. 

Em virtude do zelo e da responsabilidade com que realiza o 
seu trabalho, a referida entidade merece ser declarada de 
utilidade pública. 

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

nQ 163/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 



Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 
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Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 163/95 

Declara de utilidade pública a -Fundação João Theodósio 
Araújo - mantenedora da Associação dos Cegos em Juiz de Fora 
-. com sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

João Theodósio Araújo - mantenedora da Associação dos Cegos 
em Juiz de Fora -. com sede no Município de Juiz de Fora. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 172/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 172/95, do Deputado Romeu Queiroz, 
objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Carlos 
Chagas, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, em sua forma original. cabe 
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria para o 2Q turno, em obediência ao que dispõe o 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Fundação trabalha para promover e divulgar a 

medicina; dessa forma, colabora para a melhoria da formação 
dos profissionais da área da saúde e, também, para a 
implementação de pesquisas científicas, o controle de 
medicamentos e a realização de cursos, congressos e 
simpósios. 

Portanto, julgamos oportuno seja a mencionada entidade 
declarada de utilidade pública. 

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

nQ 172/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 194/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Aílton Vilela, o Projeto de Lei nQ 
194/95, que pretende declarar de utilidade pública o 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Carmo da 
Cachoeira - CONDEC -. com sede no Município de Carmo da 
Cachoeira, foi aprovado no 1Q turno, com a Emenda nQ 1. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 

a matéria no 2Q turno, em cumprimento das disposições 
regimentais. 

Nos termos do § 1Q do 
elaboramos a redação do 
deste parecer. 

art. 196 do Regimento Interno, 
vencido, que segue anexa e é parte 
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Fundamen::::cão 
A referida instituição é uma ~ntidade civil sem fins 

lucrativos, que tem por objetivo levantar os recursos 
disponíveis - em termos materiais e humanos - para executar 
programas que visem ao desenvolvimento da comunidade. 
Mediante a un1ao dos esforços de seus membros e de 
voluntários da comunidade, o referido Conselho tem realizado 
importante trabalho assistencial. 
Dessa forma, 2 instituição está qualificada para receber o 

titulo declaratório de utilidade pública. 
Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 194/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 194/95 

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário de Carmo da Cachoeira - CONDEC -, com sede no 
Município de Carmo da Cachoeira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário de Carmo da Cachoeira - CONDEC -
. com sede no Município de Carmo da Cachoeira. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 196/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Murta, o projeto de lei em 
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária Santa Cruz e Adjacências, com sede no Municíp; 0 de Vespasiano. 

Após a aprovação da matéria no. 1Q turno, sem emenda 
compete a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre elà 
para o 2Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A referida entidade vem cumprindo fielmente os objetivos 

propostos em seu estatuto, quais sejam cultivar ampla 
cordialidade entre os seus sócios, zelar pela melhoria das 
condições de vida no bairro, firmando, para tanto, convênios 
com associações congêneres, autarquias religiosas e 
entidades municipais, estaduais e federais. 

Julgamos, portanto, oportuna a declaração de sua u:;lidade 
pública. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 196/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 197/95 
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Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em 
exame, que pretende declarar de utilidade pública a Fundação 
Nossa Senhora de Guadalupe, com sede no Município de 
Itajubá, foi aprovado no 1Q turno, sem emenda. 
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 

sobre a matéria no 2Q turno, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

A Fundação Nossa Senhora de Guadalupe, pretendendo 
min1m1zar o quadro de abandono a que estão submetidas as 
pessoas carentes de Itajubá, vem desenvolvendo um trabalho 
beneficente de assistência social e de promoção humana, 
conseguindo, assim, que os direitos humanos básicos desse 
segmento sejam respeitados. 

Conclusão 
Pela razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 197/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 198/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de 
Lei nQ 198/95, que pretende declarar de utilidade pública o 
Centro Infantil Mãe Chica, com sede no Município de Cláudio, 
foi aprovado no 1Q turno, na forma original. 
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 

sobre a matéria no 2Q turno, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

O Centro Infantil Mãe Chica é uma entidade filantrópica, 
com personalidade jurídica própria, que objetiva promover a 
educação e a defesa dos direitos da criança, propiciando-lhe 
orientação e apoio sociofamiliar. 

Por esse trabalho de cunho social, julgamos oportuna a 
declaração de utilidade pública da instituição. 

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

nQ 198/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Luiz AntOnio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 203/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de 

lei em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o 
Movimento Comunitário do Bairro Santa Cruz, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Após aprovação do projeto no 1Q turno, sem emenda, compete 
a esta Comissão delibe~ar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
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A entidade em apreço é uma sociedade civil sem fins 
lucrativos que tem por finalidade juntar recursos 
disponíveis - materiais e humanos -, por meio da união de 
esforços de seus membros, e colocá-los à disposição da 
comunidade para executar programas de desenvolvimento. 

Pelo trabalho que realiza em defesa dos interesses~ das 
reivindicações dos seus associados, a entidade merece ser 
declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 203/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 209/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

Wanderley Ávila, o projeto de lei em 
declarar de utilidade pública a 

Paulo, com sede no Município de 

De autoria do Deputado 
exame tem por escopo 
Fundação São Vicente de 
Paraopeba. 
Aprovada a propos1çao no 1Q turno, na forma proposta, 

compete a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria no 2Q turno, nos termos regimentai: 

Fundamentação 
A instituição em análise tem-se mostrado de grande 

importância para a comunidade carente de Paraopeba, uma vez 
que atua em conjunto com o Hospital São Vicente de Paulo, de 
caráter filantrópico, oferecendo assistência médico-
hospitalar e ambulatorial à gestante e à criança desvalida. 
Tudo isso qualifica a entidade como merecedora do titulo 

declaratório de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
209/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 213/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em 
exame objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica 
Voluntários da Pátria, com sede no Município de Cataguases. 

Após sua aprovação no 1Q turno, sem emenda, compete a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de 

utilidade pública dedica-se à prática da beneficência e à 
difusão da cultura maçônica. Vem, desde 1981, prestando 
relevantes serviços à comunidade cataguasense. 

Julgamos, portanto, oportuna a declaração de sua utilidade 
pública. 
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Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 213/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 216/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em 
exame, que pretende declarar de utilidade pública a Fundação 
Hospitalar de Amparo ao H~mem do Campo - FHAHC -, com sede 
no Município de Manga, foi aprovado no 1Q turno, na forma 
original. 

Cabe agora 
a matéria no 

a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 
2Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A FHAHC é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que está 

em pleno funcionamento e vem desenvolvendo campanhas que 
visam à educação sanitária, à realização da medicina 
preventiva e à prestaçã0 de serviços hospitalares a 
comunidades, entidades de classe e empresas, mediante a 
celebração de convênios. 

Tudo isso qualifica a instituição para receber o titulo 
declaratório de utilidade pública. 

Entretanto, faz-se necessário emendar o projeto para 
registrar a sigla da instituição. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, 

de Lei nQ 216/95 no 2Q 
transcrita. 

opinamos pela aprovação do Projeto 
turno, com a Emenda nQ 1, a seguir 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

de Amparo ao Homem do Campo - FHAHC -, com sede no Município 
de Manga.". 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
Ng 217/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o Projeto de Lei nQ 
217/95, que pretende declarar de utilidade pública o 
Hospital Santa Maria Eterna, com sede no Município de Santa 
Maria do Suaçui, foi aprovado no 1Q turno, na forma 
original. 

Cabe agora 
a matéria no 

a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 
2Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A referida entidade vem desenvolvendo, com altruísmo, 

programas de medicina preventiva, saúde pública, higiene e 
combate a endemias, dando prioridade aos carentes. 
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Pelo trabalho que desenvolve em defesa 
seus associados, a instituição merece 
utilidade pública. 

Conclusão 
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dos interesses de 
ser declarada de 

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 217/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 1995 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 229/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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De autoria da Deputada Maria Olívía, o projeto de lei em 
tela objetiva declarar de utilidade pública o Grupo de Apoio 
à Criança e ao Adolescente da Cabana e Região, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 
1Q turno, na forma regimental. 

A mencionada 
adolescente e 
de 1n1c1ação 
educacionais. 

Fundamen,ação 
entidade visa é promoção da criança, do 
de suas famílias. Para tanto, oferece cursos 
profissional e atividades recreativas e 

Pelos relevantes 
região da Cabana 
utilidade pública 

benefícios gerados para os moradores da 
do Pai Tomaz, o grupo merece ter sua 
reconhecida. 

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

nQ 229/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 259/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o 

projeto de lei em epígrafe objetiva declarar de utilidade 
pública a Sociedade Beneficente Nossa Senhora ~2arecida, com 
sede no Município de Bandeira do Sul. 

Após publicado, foi o projeto encaminhado, nos termos 
regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 

a matéria para o 1Q turno, conforme dispõe o art. 104, V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade mencionada tem por finalidade principal a 

construção e a administração do Hospital Dona Paulina Damen 
Kocky, bem como o desenvolvimento de outras atividades de 
assistência social visando à melhoria da saúde física e 
mental daqueles que a ela recorrerem. 
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Para levar avante o seu trabalho, a instituição poderá 
celebrar convênios com orgãos da administração pública, 
entidades e empresas privadas, sempre no intuito de prestar 
assistência a todos os necessitados. 

Dessa forma, oportuno se faz o acolhimento do presente 
projeto de lei. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação. no 1Q turno, do 

Projeto de Lei nQ 259/95 na ~Jrma original. 
Sala das Comiss6es, 24 de j~:no de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 267/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 
apreço prop6e seja declarado de utilidade pública o Conselho 
de Desenvolvimento Comunitário de Desembargador Otoni, com 
sede no Município de Diamantina. 
Submetida preliminarmente à Comissão de Constituição e 

Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, a matéria 
deve, agora, ser submetida a esta Comissão para deliberação 
conclusiva no 1Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O referido Conselho tem por finalidade trabalhar em 

conjunto com a comunidade, visando buscar solução para os 
problemas de infra-estrutura, saneamento básico e outros de 
interesse da coletividade. 
Pela promoção de atos que beneficiam o município, por meio 

da união de forças aptas a trabalhar pelo seu 
desenvolvimento, a entidade faz jus ao titulo declaratório 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas raz6es exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 267/95 no 1Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comiss6es, 24 de julho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 269/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em 
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
dos Moradores de Casa Grande - AMCG -, com sede no Município 
de Casa Grande. 

Publicada, foi a propos1çao distribuída, para exame 
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, com a Emenda nQ 1, que apresentou. 
Vem agora o projeto a esta Comissão, para o 1Q turno de 

deliberação conclusiva, em cumprimento das normas 
regimentais. 

Fundamentação 
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A referida entidade tem por objetivo promover atividades 
sociais, culturais e desportivas, além de prestar 
assistência às pessoas carentes da comunidade. 

Dessa forma, contribui para o desenvolvimento e o bem-estar 
da população, merecendo, assim, o título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 269/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 273/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o Projeto de Lei nQ 
273/95 visa declarar de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santa Vitória -
com sede no Município de Santa Vitória. 
Publicada, foi a proposição encaminhada para exame 

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

Fundamentação 
A referida entidade é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos que atua com dinamismo, visando estimular o 
trabalho do excepcional por meio de exposições, cooperativas 
e oficinas. Promove, ainda, ações de natureza educativa e 
social de âmbito municipal e regional, que visam assegurar o 
ajustamento e o bem-estar o~ excepcional, onde quer que ele 
se encontre. 

Acreditamos, pois, que a instituição merece ser declarada 
de utilidade pública. 

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

nQ 273/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 275/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei nQ 

275/95 visa declarar de utilidade pública a Fundação 
Municipal do Bem-Estar do Menor - FUMBEM -. com sede no 
Município de João Monlevade. 

Publicada em 2/6/95, foi a propos1çao encaminhada à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda 
nQ 1, que apresentou. 
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Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre a matéria no 1Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A FUMBEM é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem 

por objetivo participar de amplo trabalho educativo junto às 
famílias, em prol do menor abandonado. 

Por esse trabalho de cunho social, julgamos oportuna a 
declaração de utilidade pública da instituição. 

Conclusão 
Pel~ exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do 

Projeto de Lei nQ 275/95 com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 276/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
O projeto 

declarar de 
Esperança -
Guanhães. 

Relatório 
em tela, do Deputado Ivair r.·;;ueira, visa a 
utilidade pública a Associação Comunitária Vila 
ASCOVE -, com sede no Município de Dores de 

Após publicado, foi o projeto encaminhado, nos termos 
regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 

sobre a matéria no 1Q turno, conforme dispõe o art. 104, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade mencionada tem por objetivo promover atividades 

culturais, profissionais e de lazer, sempre buscando 
desenvolver o espírito comunitário e a integração entre os 
moradores do município. 

Pelas razões argüidas, é justo o acolhimento do projeto de 
lei em exame. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 276/95 no 1Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995 . 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 280/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Glycon Terra 
Pinto, visa a declarar de utilidade pública a Associação de 
Proteção e Assistência à Mulher, com sede no Município de 
Sete Lagoas. 

Publicada em 3/6/95, foi a proposição encaminhada, para 
exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
não encontrou óbice, na ordem jurídica, à sua tramitação. 
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 
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a matéria no 1Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação de Proteção e Assistência à Mulher é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo a 
promoção da comunidade a que serve. Dessa forma, atua em 
defesa dos seus direitos, além de desenvolver programas 
culturais e sociais. 
Acreditamos, pois, ser a entidade merecedora do título 

declaratório de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 280/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 290/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

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

pretende seja declarada de utilidade pública a Loja Maçônica 
Sete Colinas nQ 201, com sede no Município de Uberaba. 

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua 
tramitação. Cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria no 1Q turno, na forma 
regimental. 

Evidencia-se 
beneficente e 
A entidade 

reconhecida. 

Fundamentação 
o caráter social da refe-~da Loja, sua ação 
seu trabalho de difusão da cultura maçônica. 

merece, pois, ter sua utilidade pública 

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

Lei nQ 290/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 295/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em destaque, da Deputada Maria Olívia, 
visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária do Movimento Familiar Cristão de Aiuruoca, com 
sede no Município de Aiuruoca. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria e lhe 
apresentou a Emenda nQ 1, cabe a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto no 1Q turno, na forma 
regimental. 

Fundamentação 
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A mencionada Associação, inspirada nos princípios do 
Evangelho, implementa obras e ações sociais com vistas ao 
desenvolvimento da comunidade. 

Não havendo dúvida quanto à relevância desse trabalho de 
nítido cunho social, consideramos oportuna a outorga do 
titulo declaratório de utilidade pública à entidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, sc-~s pela aprovação do Projeto de Lei 

ng 295/95 no 1Q turno. ~Jm a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 221/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, tem por objetivo declarar de utilidade pública a 
Associação Mantenedora do Hospital e Maternidade Dr. 
Aureliano Brandão, com sede no Município de Gouveia. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma original, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade acima mencionada possui caráter beneficente, e 

seus trabalhos são direcionados para a prestação de serviço 
na área de saúde. 
Dessa forma, reiteramos o posicionamento anterior desta 

Comissão, favorável à declaração da utilidade pública da 
instituição. 

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

Lei nQ 221/95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 226/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o 
projeto em epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade 
pública a Associação Comunitária Santana da Vila Pinho, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma proposta, cabe 
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria no 2Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a 

matéria, entendemos que é pertinente declarar de utilidade 
pública a Associação acima mencionada, tendo em vista a 
importância dos programas culturais e sociais mantidos pela 
entidade em prol da comunidade a que serve. 
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No entanto, do ponto de vista formal, julgamos necessária a 
apresentação de emenda ao art. 1Q do projeto, para a 
correção do nome da entidade. 

Conclusão 
Mediante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 226/95 com a Emenda nQ 1, a seguir apresentada. 
EMENDA NQ 1 

Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q- Fica declarada de utilidade püblica a Associação 

Comunitária Santana da Vila Pinho, com sede no Município de 
Belo Horizonte.". 
Sala das Comissões, 24 de julho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 1995 

ATA 

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas do dia vinte e sete de junho de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo Penna, Anivaldo Coelho e 
Leonídio Bouças, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo 
Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. 
O Presidente suspende a reunião. Reabertos os trabalhos, às 
15h15min, ele registra a presença dos Deputados Leonídio 
Bouças, Arnaldo Penna, Anivaldo Coelho e Marcelo Gonçalves. 
O Presidente informa que os Projetos de Lei nQs 169, 244, 
245, 246, 248, 256, 262 e 263/95 foram convertidos em 
diligência, a partir de requerimentos dos relatores, por ele 
deferidos. Em seguida, ~assa-se à 2a parte da Ordem do Dia, 
com a discussão e a vo:ação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O 
Presidente informa que o Deputado Clêuber Carneiro, relator 
do Projeto de Lei nQ 104/95, retirou o parecer anterior e 
apresentou outro parecer; e solicita ao Deputado Leonídio 
Bouças que proceda à leitura do referido parecer, que 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da proposição na forma do Substitutivo nQ 1. 
Submetido a discussão e votação, ~ aprovado o parecer. Ainda 
com a palavra, o Deputado Le~ jio Bouças, relator do 
Projeto de Lei nQ 5/95, emite Jarecer mediante o qual 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da proposição na forma do Substitutivo nQ 1, 
que apresenta. Na fase de discussão do parecer, o Deputado 
Geraldo Santanna faz uso da palavra e menciona o Projeto 
Pró-Comunidade, já existente no Estado. Na oportunidade, o 
Deputado Arnaldo Penna solicita vista do projeto, o que é 
deferido pelo Presidente. Em seguida, este redistribui o 
Projeto de Lei nQ 215/95 ao Deputado Arnaldo Penna, que 
emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição com a Emenda nQ 1, que apresenta. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Ainda com a 
palavra, o Deputado Arnaldo Penna, relator dos Projetos de 
Lei nQs 235, 239 e 253/95, emite pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
Projeto de Lei nQ 235/95 com as Emendas nQs 1 a 3; pela 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade do Projeto de Lei nQ 239/95; e pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
Projeto de Lei nQ 253/95 com a Emenda nQ 1. Submetidos a 
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discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres. Nos termos do art. 189 do Regimento Interno, é o 
Projeto de Lei nQ 239/95 encaminhado à Mesa da Assembléia 
para inclusão em ordem do dia. Em seguida, o Presidente 
redistribui o Projeto de Lei nQ 241/95 ao Deputado Anivaldo 
Coelho, que emite parecer em que conclui pela 
constituciona~idade, pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição cc~ a Emenda nQ 1, que apresenta. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Passa-se à 
discussão e votação de pareceres sobre proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves, relator do Projeto de 
Lei nQ 205/95, emite parecer que conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Com a palavra, o Deputado Leonidio Bouças, re:ator 
dos Projetos de Lei nQs 264, 265, 266, 267, 268, 269, 273, 
274 e 275/95, emite pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei nQs 264, 267. 268, 273 e 274/95; e pela 
constitucionalidade, pela lega'idade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei nQs 265, 266, 269 e 275/95 com emendas que 
receberam o nQ 1. Submetidos a discussão e votação, cada um 
por sua vez, são aprovados os pareceres. O Presidente 
redistribui os Projetos de Lei nQs 280, 283, 290, 292, 295 e 
296/95 ao Deputado Marcelo Gonçalves, que emite pareceres em 
que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei nQs 280, 283, 290 e 292/95; 
e pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei nQs 295 e 296/95 com 
emendas que receberam o nQ 1. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, solicita que seja lavrada a 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Simão Pedro 

Toledo - Marc~s Helênio. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 161/95 

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

O projeto de lei em exame, do Deputado Antônio Genaro, 
propõe seja declarada de utilidade pública a Missão 
Artistica, Cultural e Social MACUSOC com sede no 
Municipio de Contagem. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, em sua forma original, cabe 
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, em cumprimento das disposições do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
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A MACUSOC se propõe prestar serviço social e promover a 
cultura e a arte, em todas as suas formas de expressão. Para 
tanto, organiza eventos musicais, teatrais, artísticos e 
culturais em ger21, além de editar livros e oferecer cursos 
de educação musical e artística. Merece, assim, o título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 161/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 26 de julho de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PA~A O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 159/95 

Comissão de Ciência e Tec~ologia 
Relatório 

A proposição em análise, da Deputada Maria Olívia, pretende 
seja declarado de utilidade pública o Núcleo de Pesquisas 
Arqueológicas do Alto do Rio Grande - NPA -. :om sede no 
Município de Andrelândia. 

O projeto foi aprovado no 1Q turno, c0m a Emenda nQ 1. Cabe 
a esta Comissão, agora, deliberar cc··=lusivamente sobre a 
matéria no 2Q turno, cumprindo os trâm~tes regimentais. 

Atendendo ao disposto no § 1Q do art. 196 do Regimento 
Interno, elaboramos a redação do vencido, que segue em anexo 
e é parte deste parecer.· 

Fundamentação 
O mencionado Núcleo tem por fim promover atividades para a 

preservação, a divulgação e a pesquisa do patrimônio 
histórico e arqueológico nacional. 

Não havendo dúvida quanto á relevância ~esse trabalho de 
cunho científico e histórico, conside :."os oportuna a 
declaração da utilidade pública da entidade. 

Em face 
nQ 159/95 
Sala das 
Anderso., 

Conclusão 
do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
no 2Q turno, na forma do vencido do 1Q turno. 
Comissões, 26 de julho de 1995. 
Adauto, relator. 

Redação do Vencido no lQ Turno 
PROJETO DE LEI No 159/95 

Declara de utilidade pública- o Núcleo de Pesquisas 
Arqueológicas do Alto do Rio Grande - NPA -. com sede no 
Município de Andrelândia . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de 

Pesquisas Arqueológicas do Alto do Rio Grande - NPA -, com 
sede no Município de Andrelândia. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as 

PARECER PARA O 
disposições em contrário. 
2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

'Ng 202/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
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De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto de lei em 
epígrafe, que pretende declarar de utilidade pública o 
Centro Educacional de Antônio Pereira, com sede no Município 
de Ouro Preto, foi aprovado no 1Q turno, com emenda. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 

a matéria no 2Q turno, em cumprimento das disposições 
regimentais. 

Nos termos do § 1Q do 
elaboramos a redação do 
deste parecer. 

art. 196 do Regimento Interno, 
vencido, que segue anexa e é parte 

Fundamentação 
O referido Centro é uma entidade filantrópica, sem fins 

lucrativos, que tem por finalidade amparar gestantes e 
crianças, fornecendo-lhes atendimento espiritual, bem como 
assistência nas áreas de educação, saúde e nutrição. 

Pelos relevantes serviços que a instituição vem prestando à 
sociedade ouro-pretana, concluímos que é justa a declaração 
de sua utilidade pública. 

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

nQ 202/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 26 de julho de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

Redação do Vencido no lQ Turno 
PROJETO DE LEI No 202/95 

Declara de utilidade pública Õ Centro Educacional de 
Antônio Pereira, com sede no Município de Ouro Preto. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Centro 

Educacional de Antônio Pereira, com sede no Município de 
Ouro Preto. 
Art. 2Q 

publicação. 
Esta lei 

Art. 3Q- Revogam-se as 
PARECER PARA O 

entra em vigor na data 

disposições em contrário. 
2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 225/95 

de sua 

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

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de 
lei em epígrafe, que pretende declarar de utilidade pública 
o Centro Internacional de Cultura e de Intercâmbio do Estado 
de Minas Gerais - CICIEMG -, com sede no Município de Nova 
Lima, foi aprovado no 1Q turno, com emenda. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 

a matéria no 2Q turno, em cumprimento das disposições 
regimentais. 
Nos termos do § 1Q do 

elaboramos a redação do 
deste parecer. 

art. 196 do Regimento Interno, 
vencido, que segue anexa e é parte 

Fundamentação 
A entidade vem cumprindo fielmente os objetivos propostos 

em seu estatuto, quais sejam difundir nossa cultura e nossos 
costumes, por meio do trabalho de artistas, coreógrafos, 
professores, músicos e cantores, bem como criar espaço 
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cultural eclético destinado tanto às variadas manifestações 
da arte quanto à cultura física e ao desenvolvimento humano 
em ge-·::1. 
Pela~ razões expostas, julgamos oportuna a declaração da 

utiliaade pública do CICIEMG. 
Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 225/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 26 de julho de 1995. 
João Leite, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 225/95 

Declara de utilidade pública o -Centro Ir:ernacional de 
Cultura e de Intercâmbio do Estado de Minas Gerais - CICIEMG 
-. com sede no Município de Nova Lima. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fic2 declarado de utilidade pública o Centro 

Internacional de Cultura e de Intercâmbio do Estado de Minas 
Gerais - CICIEMG -. com sede no Município de Nova Lima. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

ERRATA 

REQUERIMENTOS DE EMANCIPAÇÃO DE DISTRITOS 
Na edição de 2 ·3/95, pág. 47, col. 1, na relação de 

requerimentos c: emancipação de distritos deferidos em 
31/5/95, na 42ª Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia 
Legislativa, onde se lê: 
"7- Requerimento nQ 162/95, do Deputado Antônio Júlio, que 

encaminha documentação de emancipação do Distrito de São 
Vicente da Estrela, no Município de Raul Soares", leia-se: 
"7- Requerimento nQ 162/95, do Deputado Antônio Júlio, que 

encaminha documentação de emancipação dos Distritos de São 
Vicente da Estrela e Sebastião do óculo, no Município de 
Raul Soares". 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 1995 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 165/95 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 
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O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ronalco 
Vasconcellos, propõe seja dada a denominação de Dr. Joaquc~ 
Balbino de Carvalho à estrada que dá acesso ao Município de 
Elói Mendes, paralela à BR-491. 
Aprovada no 1Q turno, em su2 forma original, deve a 

proposição, agora, ser examinada para o 2Q turno de 
deliberação conclusiva, nos termos do Regimento Interno. 

Fur.8amentação 
O Dr. Joaquim Balbino de Carvalho foi emérito educador, 

fazendeiro pecuarista e idealizador da Cooperativa dos 
Produtores Rurais de Elói Mendes. Por haver ele dedicado 
toda a sua vida à promoção do bem-estar e do desenvolvimento 
da comunidade, consideramos justa a homenagem. 

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

nQ 165/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de julho de 1995. 
Carlos Murta, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 193/95 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

A proposição em tela, do Deputado Antônio Júlio, visa a dar 
a denominação de Rodovia José da Costa Pereira ao trecho da 
MGT-146 compreendido entre a BR-262 (trevo de Araxá) e o 
Município de Serra do Salitre. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta 

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para o 2Q 
turno, cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
Considerada uma das maiores expressões araxaenses do século 

XVIII e grande empresário, o insigne Sr. José da Costa 
Pereira foi uma personalidade marcante e homem de luta. 
Dinâmico político, imprimiu sua marca de administrador 
competente e homem justo. 

Pelos relevantes serviços que prestou à comunidade durante 
toda a sua vida, que foi dedicada ao trabalho, consideramos 
oportuna e merecida a homenagem. 

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

Lei nQ 193/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de julho de 1995. 
Elbe Brandão, relatora. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE JULHO DE 1995 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 

COMUNICAÇÕES 

323 

- O Sr. Presidente despachou, em 27/7/95, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, comunicando o 
falecimento do Sr. Danilo Alv~s Costa nesta Capital. (-
Oficie-se.) 

Do Deputado Carlos Pimenta, comunicando que se afastará do 
território nacional entre os dias 23 e 30/7/95, para 
participar de congresso de Medicina na Argentina. 

Do Deputado Mauri Torres (2), comunicando o falecimento do 
Sr. José Guilherme Filho, ocorrido em 6/7/95, e do Sr. José 
de Souza Filho, ocorrido em 10/7/95, ambos no Município de 
João Monlevade. (-Oficie-se.) 

Do Deputado Paulo Schettino (3), comunicando o falecimento 
de Luciano Las Casas Razuk e de Edson Razuk Filho, ocorrido 
nos dias 16 e 19/7/95, respectivamente, nesta Capital; do 
Detetive Afonso Celso da Silva, ocorrido em 5/7/95; e da 
Sra. Maria Abadia de Melo Naves, ocorrido em 9/7/95. ( -
Oficie-se.) 
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