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

ATA 

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 30 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e 
Antônio Júlio 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondência: Ofícios Apresentação de Proposições: 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 13 - Projetos de Lei 
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ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

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

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

- O Deputado Rêmolo 
correspondência: 

Correspondência 
Aloise, 1Q-Secretário, 

OFÍCIOS 

lê a seguinte 

Do Sr. Ramez Tebet, Senador, comunicando a presença de 
membros da CPI que apura denúncias sobre a atividade 
mineradora no Brasil, da qual é Presidente, nos Municípios 
de Belo Horizonte e Governador Valadares, nos dias 31/8/95 e 
1Q/9/95, para colher informações da população e de 
autoridades locais. 

Dos Srs. Antônio Aureliano, Carlos Melles e Jaime Martins 
Filho, Deputados Federais, declarando seu apoio à proposta 
de emenda à Constituição que altera a redação do inciso III 
do art. 60 da Constituição Federal. 

Do Sr. Chico Ferramenta, Deputado Federal, informando a 
respeito da proposta de emenda à Constituição que altera a 
redação do inciso III do art. 60 da Constituição Federal, 
que sua posição será a mesma adotada pela bancada de seu 
partido. 
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Do Sr. Nelson Trad, Deputado Federal, agradecendo o envio 
do relatório final da comissão especial que analisou a 
violência contra a mulher em Minas Gerais. (- À Comissão 
Especial - Violência contra a Mulher.) 

Da Sra. Jussara Cony, Deputada Estadual pela Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, informando que protocolou-
se junto a essa Assembléia projeto de decreto legislativo 
propondo emenda constitucional que exige o referendo popular 
para que se aprovem alterações na Constituição. 

Do Sr. Maurício Picarelli, Deputado Estadual pela 
Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul, solicitando 
empenho desta Casa Legislativa junto ao Presidente da 
República para que os financiamentos agrícolas sejam 
compatíveis com os preços dos produtos. 

Do Sr. Darcy da Silveira, Presidente da Câmara Municipal de 
Caratinga, manifestando estranheza por não ter sido 
considerado, no parecer da Comissão de Assuntos Municipais, 
o parecer dessa Câmara, contrário à anexação dos Distritos 
de $ão Cândido e Cordeiro de Minas ao Município de Ipatinga. 
(- A Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Luiz Geraldo Maia Serrano, Presidente da Câmara 
Municipal de Campanha, solicitando a remessa do Regimento 
Interno desta Casa. 

Do Sr. Pedro Tannus Cheim, Presidente do Sindicato Rural de 
Alto Jequitibá, e outros, solicitando apoio para que se 
obtenham recursos suficientes para o financiamento de 
custeio do café na próxima safra. (- À Comissão de 
Agropecuária.) 

Da Sra. Rosa Maria Bicalho, Presidente da Delegacia 
Sindical de Belo Horizonte do Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal, encaminhando 
publicação para servir de subsídio nas discussões sobre a. 
reforma tributária. 

Dos funcionários da Escola Estadual Professor Francisco 
Faria, solicitando o apoio da Casa à não-municipalização 
dessa escola. (- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Ari Francisco Neto, Venerável da Loja Maçônica Deus, 
Universo e Virtude, cumprimentando a Casa pela realização da 
reuniã: especial em comemoração ao Dia do Maçom. 

Do s·. C. O. Belodi, de Promissão, SP, encaminhando 
sugestões para a solução de problemas nacionais. 

Do Sr. João Geraldo Durães de Matos, Presidente da Comissão 
Emancipacionista de Fernão Dias, em que solicita seja 
verificada a real situação do Distrito de Fernão Dias, 
referentemente a seu processo de emancipação. (- À Comissão 
de Assuntos Municipais.) 

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

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

proposições: 
"ROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 13/95 

Acrescenta parágrafo ao art. 199 e altera o "caput" do art. 
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212 da Constituição do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -o art. 199 da Constituição do Estado de Minas 

Gerais fica acrescido do seguinte § 2Q, passando o parágrafo 
único a denominar-se § 1Q: 

"Art. 199 - ................................. . 
§ 2Q - O Estado destinará à Universidade do Estado de Minas 

Gerais - UEMG - e à Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES - recursos correspondentes a 1% (um por cento) da 
receita orçamentária corrente do Estado, excluída a parcela 
de arrecadação de impostos transferida aos municípios na 
forma do art. 150, os quais serão repassados em parcelas 
mensais equivalentes a 1/12 (um doze avos), no mesmo 
exerc1c1o, administrados privativamente por essas 
universidades e distribuídos da seguinte forma: 

I - 90% (noventa por cento) para a UEMG; 
II - 10% (dez por cento) para a UNIMONTES.". 
Art. 2Q -O art. 212 da Constituição do Estado de Minas 

Gerais passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 212- O Estado manterá entidade de amparo e fomento à 

pesquisa e lhe atribuirá dotações e recursos, necessários à 
sua efetiva operacionalização e por ela privativamente 
administrados, correspondentes a 1% (um por cento) da 
receita orçamentária corrente do Estado, excluída a parcela 
de arrecadação de impostos transferida aos municípios na 
forma do art. 150, os quais serão repassados em parcelas 
mensais equivalentes a 1/12 (um doze avos), no mesmo 
exercício.". , 
Art. 3Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Anderson Adauto - Olinto Godinho- Rêmolo Aloise- Antônio 

Roberto- Antônio Júlio- Elbe Brandão- Clêuber Carneiro-
Jorge Eduardo - Bonifácio Mourão - Paulo Pettersen - Arnaldo 
Penna- José Braga -Maria Olívia- Simão Pedro Toledo-
Péricles Ferreira -Dinis Pinheiro- Ronaldo Vasconcellos-
Dílzon Melo - Ajalmar Silva - João Leite - Ibrahim Jacob -
Alencar da Silveira Júnior -Antônio Andrade- Alberto Pinto 
Coelho - Paulo Piau - Luiz Antônio Zanto. 
Justificação: Apesar das disposições contidas na Carta 

mineira relativamente à transferência de 3% dos recursos 
orçamentários para a FAPEMIG, os dispêndios do Estado têm 
impossibilitado a sua efetiva aplicação. A referida 
instituição, em nenhum momento de sua história, conseguiu 
receber o montante previsto no art. 212. 
Por outro lado, a implantação da UEMG, apesar de ser 

realidade jurídica, encontra óbice de natureza financeira 
para sua efetiva concretização. 
A proposta de emenda à Constituição ora apresentada ao 

exame de nossos pares objetiva resolver, de forma concreta, 
a dupla questão apresentada, qual seja a de garantir 
recursos tanto para a efetiva implantação da UEMG como para 
o fomento da ciência e da tecnologia. 

Da mesma forma, como a UNIMONTES vem se destacando em todo 
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o Estado pelo seu profícuo e eficiente trabalho, é justo 
garantir-lhe recursos para que possa continuar e ampliar os 
programas que vem executando. 
Sendo essas as razões por que apresentamos esta proposta de 

emenda à Constituição, contamos com o apoio dos nobres pares 
para que seja aprovada. 
-Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo 

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

PROJETO DE LEI NQ 417/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.275/94) 

Dá o nome de Oscar Von Bentzeen Rodrigues à Rodovia MG-114, 
no trecho compreendido entre os Municípios de Virgem da Lapa 
e Araçuaí. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art. 1Q Fica denominada Rodovia Oscar Von 

Rodrigues a Rodovia MG-114, no trecho compreendido 
Municípios de Virgem da Lapa e Araçuaí. 

decreta: 
Bentzeen 
entre os 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de agosto de 1995. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: Por sua vastidão continental, pelas 

dificuldades operacionais, pelos altos custos de projetos em 
favor de outras alternativas, e pela necessidade de 
interligar suas várias regiões, o Brasil fez, já em meados 
deste século, opção pelo sistema rodoviário como a solução 
mais viável para nosso problema de transporte. 

Assim foi que, até o Governo do saudoso Presidente 
Juscelino Kubitscheck, abriram-se em nosso País rodovias de 
Norte a Sul, e é bem verdade que os projetos. foram 
desenvolvidos com inteligência e realismo, pois a malha 
rodoviária básica de que ainda hoje nos servimos data 
daquela época. O que observamos, depois, no setor, foram os 
projetos menores, de interesse regionalizado, ou iniciativas 
faraônicas, que só serviram ao endividamento externo do 
País, caso da Transamazônica. 

Nessa época de ouro do transporte rodoviário nacional, até 
os idos de 1960, despontaram vários nomes de peso na 
engenharia rodoviária, responsáveis por essa formidável 
herança que ainda hoje tanto nos serve. Entre esses nomes, 
cabe citar com justiça o do engenheiro Oscar Von Bentzeen 
Rodrigues. 
Oscar Von Bentzeen Rodrigues nasceu no vizinho Estado de 

Goiás, filho de família ilustre, tendo-se graduado 
primeiramente em Engenharia Civil, na turma de 1923 da 
Escola de Engenharia de Minas de Ouro Preto, e em 1935 em 
Direito, pela Escola de Direito da Universidade de Minas 
Gerais. 

Já em 1993, 1n1c1ou suas atividades profissionais como 
Assessor e Encarregado de Comissões junto à então Secretaria 
dos Negócios da A~ricultura, Indústria, Terra, Viação e 
Obras Públicas. Nessa época, registra-se sua passagem pelo 
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vale do Jequitinhonha, mormente por Minas Novas e Araçuaí. 
Nomeado Engenheiro do Estado em 1925, nosso homenageado 

desenvolveu fecunda atividade junto à Secretaria da Viação e 
Obras, ao Serviço de Construção de Estradas de Rodagem 
(atual DER-MG), na Chefia de Comissão de Obras da Cidade 
Industrial de Contagem, como professor de Química no curso 
de Engenharia da Universidade Federal. Após sua 
aposentadoria como Engenheiro do Estado, em 1948, passou a 
exercer a função de Perito Judicial da Comarca de Belo 
Horizonte e Tribunal de Justiça, a par de atividades 
corporativis na Sociedade Mineira de Engenheiros e CREA, do 
qual foi eleito Presidente em 1948. 
Finalmente Em 1960, fundou com seus filhos Rúbio e Rona 

Oyama a atual Construtora Rodominas S.A., cujo currículo de 
obras em favor do Estado e do País dispensa comentários. 
Durante sua vida profissional, Oscar Von Bentzeen Rodrigues 
colaborou, entre outros, nos seguintes projetos: obras de 
construção da Feira Permanente de Amostras; Serviço Estadual 
de Rodagem, com 850km de rodovias, tais como Belo Horizonte 
- Araxá - Uberaba, Governador Valadares - Teófilo Otôni -
Belo Horizonte - Rio de Janeiro; obras de construção da 
cidade industrial de Contagem. 
Poderíamos, ainda, estender-nos infinitamente sobre os 

méritos de Oscar Von Bentzeen Rodrigues. Não o faremos, 
entretanto, conscientes de que a esta altura esta Casa já 
dispõe de nítida idéia sobre o nosso homenageado, e à sua 
memória não faltará ao aprovar a presente proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

Dispõe sobre 
Estado para 
municipais. 

PROJETO DE LEI No 418/95 
a transferência de subvenções soc1a1s do 
as caixas escolares das escolas públicas 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -A Lei nQ 11.815, de 24 de janeiro de 1995, que 

dispõe sobre a concessão de subvenções sociais no Estado, 
não se aplica às transferências de recursos efetuadas pela 
Secretaria de Estado da Educação em favor das caixas 
escolares que integram a rede municipal de ensino. 
Parágrafo único - Ficam as caixas escolares a que se refere 

o "caput" deste artigo dispensadas do cumprimento da 
exigência prevista no art. 2Q, II, da Lei nQ 11.815, caso os 
recursos das subvenções sociais sejam oriundos de outras 
secretarias de Estado, da Assembléia Legislativa ou de 
outros órgãos públicos estaduais. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Arnaldo Penna 
Justificação: As caixas escolares das escolas públicas 

municipais prestam relevantes serviços administrativos, 
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principalmente aqueles relativos à compra de merenda 
escolar. 

Tal como já ocorre com as caixas escolares das escolas 
públicas estaduais, este projeto pretende dispensar as 
caixas mun1c1pais do cumprimento das exigências 
estabelecidas na Lei nQ 11.815, de 24/1/95, a qual dispõe 
sobre a concessão de subvenções sociais no Estado. 

A medida justifica-se pelo fato de que essas caixas 
escolares municipais são regidas por ordenamentos jurídicos 
próprios, que as sujeitam ao cumprimento de condições 
especificas, sendo desnecessário sujeitá-las, também, ao 
regime jurídico imposto pela citada lei. 
Esperamos, pois, a aprovação deste projeto pelos nobres 

pares, por ser de imperiosa justiça. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI NQ 419/95 
Dispõe sobre a proteção, o auxilio e a assistência às 

vitimas de violência no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam estabelecidas as disposições necessárias à 

proteção, ao auxilio e à assistência às vitimas de violência 
no Estado de Minas Gerais. 
Art. 2Q -A proteção, o auxilio e a assistência às vitimas 

de violência serão proporcionados pelo Estado, por meio dos 
órgãos ou instituições competentes. 

Art. 3Q -Para efeitos desta lei, entender-se-á por vitima 
de violência: 

I - pessoas que tenham sofrido danos de qualquer. natureza, 
como lesão física ou mental, coação e sofrimento emocional 
ou moral, em detrimento de seus direitos humanos, como 
conseqüência de ações ou omissões tipificadas na legislação 
penal vigente; 

II -familiares ou pessoas que possuam relação imediata com 
a vitima, bem como os que tenham sofrido algum dano ao 
intervirem para socorrer outrem em estágio de perigo atual 
ou iminente; 

III testemunhas que sofrerem ameaças por haver 
presenciado ou indiretamente tomado conhecimento de atos 
criminosos e detenham informações necessárias à investigação 
e à apuração dos fatos pelas autoridades competentes. 

Art. 4Q -A proteção, o auxilio e a assistência previstos 
no art. 1Q desta lei consistem em: 

I informar, orientar e assessorar as vitimas de 
violência, nos envolvimentos com questões de natureza 
criminal, civil, familiar ou constitucional; 

II - colaborar para a adoção de medidas imediatas quanto ao 
dano ou à lesão sofrida pela vitima; 

III - acompanhar as diligências policiais ou judiciais, 
especialmente em situações re crimes violentos; 

IV - apoiar o pleito do ressarcimento do dano causado à 
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pessoa ou ao patrimônio; v - velar pela integridade e segurança das vítimas e das 
testemunhas a seu favor; 
VI- elaborar e executar plano de auxílio e de manutenção 

econômica para as vítimas, testemunhas e seus familiares que 
estiverem sofrendo ameaças e necessitarem de transferência 
temporária de residência; 
VII pagar gastos relacionados com 

processuais, quando essas diligências não 
responsabilidade de tribunal, de juizo ou do 
Público; 

diligências 
forem de 
Ministério 

VIII - conceder bolsas de estudo para os filhos que 
perderem o sustento familiar em conseqüência de fato ou ato 
de violência; 

IX - pagar despesas de enterro; 
X proporcionar alimentação para lesionados e seus 

dependentes com dificuldades econômicas, enquanto durar o 
tratamento; 

XI - apoiar programas pedagógicos relacionados ao trabalho 
de readaptação social ou profissional da vitima; 
XII possibilitar internação hospitalar, tratamentos, 

medicamentos, prótese ou instrumentos médicos essenciais à 
reabilitação da vítima; 
XIII- realizar levantamentos estatísticos e manter o banco 

de dados; 
XIV - promover eventos 

ao público; 
e publicações para esclarecimentos 

XV - elaborar estratégias de prevenção vitimal para educar 
a população a não ser vítima e/ou cumprir seu dever de 
cidadão de contribuir para investigação e apuração de atos 
criminosos. 
Art. 5Q Os meios de 

lei serão destinados à 
seguintes condições: 

auxílio financeiro previstos nesta 
vítima desde que satisfeitas as 

I - seja comprovado seu estado de necessidade e a falta de 
recursos econômicos para enfrentar o problema; 
II - não disponha dos serviços de qualquer órgão ou 

entidade de assistência pública ou privada; 
III - não esteja amparada por nenhum tipo de seguro que 

cubra o benefício que solicita. 
Art. 6Q -Os recursos financeiros necessários à execução 

dos objetivos desta lei serão citados e geridos por meio de 
fundo próprio, constituído por lei. 
Art. 7Q -A Defensoria Pública prestará, gratuitamente, os 

serviços jurídicos relacionados à preservação dos direitos 
humanos, orientação, assessoria e assistência em matéria 
criminal, civil, familiar e constitucional para as vítimas 
de qualquer dano ou lesão de natureza penal. 
Art. 8Q As atividades da Defensoria Pública, 

disciplinadas em regulamento, serão destinadas 
exclusivamente aos que não disponham de recursos econômicos 
para promover a assistência jurídica. 
Art. 9Q -Os defensores públicos contarão com o apoio d~ 

membros do Ministério Público, de peritos, de psicólogos, de 
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sociólogos, de assistentes soc1a1s e de outros profissionais 
imprescindíveis à defesa dos direitos e garantias da vítima. 
Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 11 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de agosto de 1995. 
Almir Cardoso 
Justificação: O projeto em tela pretende corrigir uma grave 

injustiça que se comete contra milhares de cidadãos e 
cidadãs, que, vítimas de violência, são abandonados no 
momento em que mais precisam de apoio. 
São famílias, principalmente as carentes, que, com a perda 

de um ente querido, encontram-se totalmente desamparadas; 
são crianças abandonadas, que, após serem vítimas de ato de 
violência, em casa ou na rua, não têm para onde ir nem como 
ser amparadas; são mulheres indefesas que sofrem todo tipo 
de agressão e não têm nenhum apoio psicológico, moral ou 
jurídico. 

Em todos esses casos se produz a dupla vitimação; primeiro, 
com a ocorrência do delito, depois, com a falta de 
assistência por parte do Estado. 

Se aprovado, o projeto poderá ser uma das primeiras leis do 
gênero na história do Brasil e provará que o Estado 
reconhece e assume sua responsabilidade para com os que 
sofrem com a violência. 

Muitas vezes, pessoas que são coniventes com a violência 
dizem que quem luta pelos direitos humanos não se preocupa 
com as vítimas da violência. A presente proposição visa, 
também, a acabar com essa falsa idéia. 
Todos que se preocupam e lutam pela cidadania, pelos 

direitos humanos, pela dignidade humana, sabem que é preciso 
prosseguir nessa luta incessante por um mundo fraterno e 
justo, em que as pessoas, sem exceção, sejam respeitadas em 
sua vontade e em suas diferenças. 
O presente projeto visa, portanto, a homenagear todas 

aquelas pessoas que não foram respeitadas em sua integridade 
física e moral; que não tiveram amparo no momento mais 
difícil de suas vidas; que não tiveram respeitadas a sua 
cor, o seu sexo e a sua vontade; que foram desrespeitadas em 
seus direitos fundamentais, como o direito à moradia, à 
educação, à assistência, à saúde, a um pedaço de terra para 
plantar e colher. Enfim, é uma homenagem àquelas pessoas que 
não tiveram a oportunidade de viver, na plenitude, sua 
cidadania. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI NQ 420/95 
Cria o Fundo Estadual para o Desenvolvimento da Comunicação 

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

Desenvolvimento da Comunicação Social - FEDEC -. que tem por 
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objetivo criar condições financeiras e de administração de 
recursos destinados ao desenvolvimento das ações e dos 
serviços de comunicação social no Estado. 

Parágrafo único Fica o FEDEC vinculado ao Conselho 
Estadual de Comunicação Social CECOS , que será 
responsável pela implementação de suas deliberações e pela 
manutenção de suas atividades e que priorizará: 

I - o incentivo e o apoio ao desenvolvimento de formas 
alternativas de comunicação, compreendendo, entre outras, a 
instalação de emissoras de rádio de baixo alcance; 
II - a criação de um sistema de produtoras (de vídeo, 

áudio, impressos e outros meios de comunicação), destinadas 
a servir aos movimentos sociais e populares; 
III - o incentivo, mediante convênios, aos municípios que 

pretendam favorecer, em nível local, o acesso da sociedade 
aos meios de comunicação; 
IV- o apoio à instalação, nas oficinas culturais do 

Estado, de área dedicada às tecnologias dos meios de 
comunicação, onde a população possa aprender a operá-los, 
recebendo informações técnicas sobre a sua concepção e 
capacitando-se tanto a montar equipamentos e sistemas como a 
desvendar melhor o setor, na qualidade de espectador e 
usuário; 
v o incentivo à busca de autonomia tecnológica e 

industrial na produção de equipamentos e materiais nos 
setores de telecomunicações, radiodifusão, cabodifusão, 
imprensa e telemática; 

VI - o apoio ao desenvolvimento e às pesquisas de novas 
tecnologias de comunicação; 
VII - o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de 

equipamentos de maior qualidade e menor potência de custo, 
que ampliem a possibilidade de multiplicação de 
empreendedores e de acesso dos vários segmentos sociais à 
comunicação por meios eletrônicos; 

VIII - o financiamento dê emissoras comunitárias, com 
direção e programação controladas diretamente por setores 
representativos da comunidade; 

IX - o apoio ao desenvolvimento de redes de TV de rua no 
Estado, com o estabelecimento de critérios públicos de 
produção comunitária, regionalizada e independente. 
Art. 2Q Poderão ser beneficiários de operações com 

recursos do Fundo: 
I- redes e entidades públicas federais, estaduais e 

municipais responsáveis pela execução das ações e dos 
serviços de comunicação social no Estado; 

II - pessoas físicas e entidades privadas, contratadas ou 
conveniadas, na forma da lei, para a execução de ações ou 
prestação de serviço de comunicação social; 
III municípios do Estado e fundos municipais de 

comunicação social; 
IV - consórcios intermunicipais de comunicação social; 
V - empresa ou rede de comunicação social das áreas de 

telecomunicação, radiodifusão, cabodifusão, imprensa e 
telemática. 
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Art. 3Q- Constituem recursos do Fundo: 
I - dotações consignadas no orçamento do Estado e em 

créditos suplementares que lhe forem destinados; 
li - doações de entidades nacionais e internacionais, 

governamentais ou não governamentais; 
III doações particulares, contribuições voluntárias, 

auxílios e legados que lhe venham a ser destinados; 
IV - receitas decorrentes de contratos, acordos, convênios 

e ajustes, ou de qualquer origem, desde que não onerem o 
Fundo; 
V recursos provenientes 

condenação civil ou de 
administrativa prevista em lei; 

de multas 
imposição 

decorrentes de 
de penalidade 

VI- resultados de suas aplicações financeiras; 
VII - 3% (três por cento) das receitas que 2 Imprensa 

Oficial auferir com a publicação do diário o" ~cial do 
Estado, com publicidade legal, transferidos em duodécimo; 
VIII 1% (um por cento) do montante dos recursos 

dispendidos pelas administrações direta, indireta, 
autárquica e fundacional do Estado com publicidade legal e 
geral, em todos os veículos de comunicação. 

§ 1Q - O Fundo, por intermédio de sua gestora, poderá 
manter conta no Banco do Brasil, para a movimentação de 
recursos provenientes do Governo Federal; 

§ 2Q - Não poderão exceder a 0,5% (meio por cento) do total 
de recursos do Fundo os dispêndios com a administração do 
Fundo e dO CECOS; 

9 3Q - O Fundo destinará seus recursos a programas e 
projetos apresentados na forma de seu regulamento, após 
parecer conclusivo do CECOS. 
Art. 4Q -O FEDEC, de natureza e individuação contábeis, 

terá prazo de duração indeterminado e seus recursos serão 
utilizados: 

I - na forma de transferência ou repasses aos beneficiários 
para o desenvolvimento de ações, atividades e serviços 
estabelecidos nesta lei, ligados ao desenvolvimento da 
comunicação social no Estado; 

II - como pagamento aos beneficiários indicados no inciso 
II do art. 2Q desta lei, por ações executadas ou serviços 
prestados no desenvolvimento da comunicação social; 
III - para a execução de projetos, programas e atividades 

previstos e coordenados pelo CECOS. 
Art. SQ -As condições de transferências ou repasse de 

recursos de pagamentos, bem como os requisitos e as 
condições a serem exigidos dos beneficiários obedecerão às 
disposições legais estabelecidas pelo CECOS, inclusive no 
que concerne às deliberações e à sua fiscalização. 

Parágrafo único - A transferência de recursos referentes a 
programas, atividades e serviços de telecomunicação, 
radiodifusão, cabodifusão, imprensa e telemática, voltada a 
desenvolvimento da comunicação social, operação de rede e 
capacitação de recursos humanos, em nível municipal, poderá 
ser realizada por meio de repasse direto e automático aos 
fundos municipais de desenvolvimento da comunicação social, 
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obedecidos os requisitos legais. 
Art. 6Q- O Fundo terá como gestor o CECOS, com atribuições 

previstas no art. 4Q, I, da Lei Complementar nQ 27, de 18 de 
janeiro de 1993, observado ainda o disposto no§ 1Q do art. 
3o desta lei; i 1Q - O gestor poderá celebrar convênios ou contratos em 
nome do Fundo, com vistas à utilização de seus recursos 
conforme previsto nos incisos I e II do art. 4Q desta lei; 

§ 2Q O gestor se obriga a apresentar relatórios 
específicos ao CECOS e ao Tribunal de Contas do Estado, na 
forma em que forem solicitados. 
Art. 7Q -O agente financeiro do Fundo será o Banco do 

Estado de Minas Gerais - BEMGE -, com atribuições definidas 
no art. 4Q, II, da Lei Complementar nQ 27, de 18 de janeiro 
de 1993. 

§ 1Q - A remuneração do agente financeiro será fixada pelo 
Grupo Coordenador, observadas as normas do CECOS e o 
disposto no§ 2Q do art. 3Q desta lei; 

§ 2Q - O agente financeiro se obriga a apresentar ao gestor 
e ao CECOS relatórios específicos na forma em que forem 
solicitados. 
Art. 8Q -O Grupo Coordenador será integrado pelos mesmos 

membros do CECOS, conforme dispõe o art. 3Q da lei que o 
instituiu. 
Parágrafo único -As deliberações do Grupo Coordenador 

relativas às atribuições definidas no art. 4Q, II, da Lei 
Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, deverão 
observar as diretrizes e as orientações especificas do 
CECOS. 
Art. 9Q- Compete ao CECOS: 
I - supervisionar financeiramente a gestora e o agente 

financeiro do Fundo e o cronograma financeiro da receita e 
da despesa; 

II - deliberar sobre a destinação dos recursos do Fundo e 
definir sobre a aplicação das disponibilidades transitórias 
de caixa, nos termos do art. 6Q da Lei Complementar nQ 27, 
de 18 de janeiro de 1993, com a redação dada pela Lei 
Complementar nQ 36, de 18 de janeiro de 1995. 
Parágrafo único - O Presidente do CECOS será também do 

FEDEC. 
Art. 10- Os demonstrativos financeiros do Fundo obedecerão 

ao disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964, 
e às normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do 
Estado. 
Art. 11 -Compete ao CECOS regular o Fundo. 
Art. 12 -Esta lei e suas disposições transitórias entram 

em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Disposições Transitórias 
Art. 1Q- Os primeiros representantes da sociedade civil no 

Fundo serão eleitos em assembléia geral, convocada pelo 
Fórum da Democratização das Comunicações e pela Mesa da 
Assembléia Legislativa, por edital publicado no diário 
oficial do Estado e em outro jornal de grande circulação. 
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Art. 2Q -O Grupo Coordenador do FEDEC será eleito em até 
120 (cento e vinte) dias após a publicação desta lei e 
instalado em até 90 (noventa) dias após a sua eleição. 
Art. 3Q -No prazo de 90 (noventa) dias após a sua 

instalação, o CECOS deverá submeter o Regimento Interno do 
FEDEC à aprovação do Plenário da Assembléia Legislativa. 
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: Haja vista a apresentação da proposta 

ensejando a criação do Conselho Estadual de Comunicação 
Social, faz-se mister o estabelecimento de condições 
jurídicas, econômicas e financeiras para que se promova o 
desenvolvimento da comunicação social no Estado, o que se 
dará com recursos previstos no Fundo. 

Esta propositura obedece, pois, aos ditames da Lei 
Complementar nQ 27, de 18/1/93, que rege os fundos criados 
no Estado de Minas Gerais. 

Infelizmente, as recentes regulamentações da cabodifusão no 
Pais repetem a situação vigente de salvaguardar o monopólio 
privado dos meios de comunicação, inviabilizando a cessão de 
canais comunitários, à semelhança da legislação norte-
americana, indo na contramão da tendência mundial. O Fundo 
ora proposto possibilita a criação de redes e serviços de 
comunicação social no Estado, fornecendo os recursos 
financeiros necessários ao desenvolvimento das atividades 
coletivas. 

Conto, portanto, com o apoio dos nobres pares à aprovação 
desta propositura, pois assim estarão colaborando novamente 
para o desenvolvimento cultural e informativo de todo o povo 
mineiro. 
-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 421/95 
Declara de utilidade pública a Cabana Espírita Pai Xangô, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Cabana 

Espírita Pai Xangô, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Durval Ângelo 
Justificação: Fundada em 15/5/69, a Cabana Espírita Pai 

Xangô tem contribuído enormemente com a comunidade do Bairro 
Jardim Industrial, por manter uma creche. Além disso, 
promove várias outras atividades de caráter social. 
Diante disso, torna-se justa e oportuna a declaração de 

utilidade pública dessa entidade. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para 
~eliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, •nciso 
I, do Regimento Interno. 
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REQUERIMENTOS 
NQ 691/95, do Deputado Luiz Antônio zanto, solicitando seja 

formulado apelo ao Reitor da UEMG com vistas à incorporação 
por essa universidade do Campus V da Universidade de 
Uberaba, no Município de Frutal, e à criação de novos cursos 
ligados às áreas de agropecuária e informática no campus de 
Frutal. 

NQ 692/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Estrela do Lago, no Municipio de Guapé, por seus 12 
anos de existência. 

NQ 693/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Carangola Livre, no Município de Carangola, por 
seus 18 anos de existência. 

NQ 694/95, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Banda União dos Artistas, do Município de Sete Lagoas, por 
seus 87 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão de 
Educação.) 

NQ 695/95, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Centro Nacional de Pesquisa do Milho e Sorgo- CNPMS- e com 
a EMBRAPA pela inauguração das novas instalações do Núcleo 
de Biologia Aplicada do CNPMS e pela solenidade de 
lançamento da cultivar de milho BR 3123. (-À Comissão de 
Agropecuária.) 

NQ 696/95, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Hospital Sara Kubitschek, nesta Capital, pelos excelentes 
serviços prestados à comunidade. (- À Comissão de Saúde e 
Ação Social.) 

Da Comissão Especial para Proceder a Estudos sobre o 
MERCOSUL e seu Impacto Político, Econômico e Social em Minas 
Gerais, solicitando a prorrogação, por mais 30 dias, do 
prazo de funcionamento dessa Comissão. 

Do Deputado Antônio Júlio, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 1.955/95. 

Da Deputada Elbe Brandão, solicitando licença para 
participar, oficialmente, da 4a Conferência Mundial da 
Mulher, em Pequim, no período de 5 a 22/9/95. 

Do Deputado Jairo Ataíde, solicitando licença para 
ausentar-se do País, em viagem oficial com a Comitiva do 
Governador para a Ásia, no período de 6 a 22/9/95. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Educação e do Deputado Paulo Schettino. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado José 
Bonifácio. 
O Deputado 

ontem, houve 
municípios em 
outubro para 

José Bonifácio Sr. Presidente, o TRE-MG, 
por bem decidir sobre a emancipação de vários 
Minas Gerais. Determinou a data de 22 ou 23 de 
a realização do plebiscito solicitado por esta 



z 
5 

15 

Casa. 
Sr. Presidente, a questão é que o TRE-MG examinou apenas o 

aspecto do número de eleitores, não adentrando no mérito dos 
pedidos. 
Alguns municípios foram alijados do plebiscito, e foi 

determinada a sua realização, na data marcada, em vários 
outros municípios mineiros. 

Mas, Sr. Presidente, sem dúvida alguma, a decisão do TRE-MG 
foi uma homenagem "sui generis" ao Poder Legislativo. O 
Tribunal reconheceu, de plano, como preliminar, que todos os 
processos estavam rigorosamente em dia e de acordo com a 
lei. Não foi preciso nem examiná-los. Foi uma homenagem que 
recebemos, e devemos não só respeitar, mas, também, 
agradecer ao Poder Judiciário. 
Todavia, Sr. Presidente, estou um pouco assustado, porque, 

também de maneira inusitada, nossa douta Comissão de 
Assuntos Municipais, há dias atrás, decidiu enviar aos 
Prefeitos mineiros um requerimento para que ratificassem ou 
retificassem suas informações sobre o número de casas dos 
respectivos municípios. Essa foi uma decisão daquela 
Comissão, tomada por unanimidade, a partir de substitutivos 
apresentados. 

Questão de Ordem 
o Deputado José Bonifácio Sr. Presidente, estou com 

receio; veja bem: o Distrito de Chapecó tem seu plebiscito 
marcado para o dia 22 ou 23 de outubro, e o Prefeito do 
município a que pertence aquele distrito respondeu á 
Assembléia que ali só existem 311 casas. Como as coisas vão 
ficar? Vai ser realizado o plebiscito em Chapecó ou iremos 
nós, do Legislativo, pedir ao TRE que exclua aquele 
distrito? 

Esta, Sr. Presidente, é a questão de ordem que gostaria de 
apresentar à Mesa. É necessário que a Mesa nos responda. 
Precisamos saber se os plebiscitos marcados em vários 
distritos não vão ocorrer, ou se ocorrerão, em flagrante 
desrespeito à lei. Daí porque, Sr. Presidente, solicito a v. 
Exa. que, ouvida a douta Consultoria desta Casa, informe-nos 
qual será a decisão desta Assembléia. Queremos saber se esta 
Casa vai enviar ofícios aos distritos e, em caso de haver 
contradições nas respostas desses ofícios, o que vai ser 
decidido, depois do exame da Comissão de Assuntos 
Municipais. Precisamos saber se esses distritos saíram ou 
não da relação. Muito obrigado. 

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

O Deputado Carlos Pimenta Exmo. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
representantes da imprensa, visitantes, hoje, pela manhã, 
tivemos o prazer de assistir a uma entrevista que o Deputado 
Kemíl Kumaira concedeu a uma emissora de televisão desta 
cidade e, em rápidas palavras, ele enfatizou a situação 
difícil por que estão passando os Prefeitos Municipais das 
regiões do Jequitinhonha e do Mucuri. E, sua fala, o 
Deputado Kemil Kumaira disse que praticamente 90% das 
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Prefeituras daqueles vales estão inadimplentes e devem, 
hoje, cerca de US$5.000.000,00, dívida já vencida. 
Quero ratificar as palavras do Deputado e dizer que estamos 

fazendo a mesma denúncia desta tribuna, há mais de dois 
meses. Não só o vale do Jequitinhonha e o vale do Mucuri 
estão passando por dificuldades, mas quase todas as 
Prefeituras do Estado de Minas Gerais, mormente as mais 
pobres, as pequenas, que vivem ou sobrevivem às custas do 
FPM. Este mês tenho a certeza absoluta de que muitos 
Prefeitos não poderão sequer pagar o funcionalismo. Andam 
correndo dos credores e não encontram as portas dos bancos 
abertas para socorrê-los neste momento difícil. 

É necessária uma tomada de posição neste momento, porque, 
como já disse, mais de 901. dos municípios mineiros 
sobrevivem à custa do FPM e, nos últimos 90 dias, houve uma 
queda de mais de 351. na arrecadação dessas Prefeituras. 
Basicamente, os Prefeitos estão procurando apenas manter as 
atividades básicas como saúde, educação, funcionalismo- se 
sobrar dinheiro limpeza urbana, estradas municipais, 
merenda escolar, abastecimento de água e, assim mesmo, 
muitos deles, principalmente os do Norte de Minas, Ja 
começaram a fechar as creches existentes e a não honrar o 
compromisso de manter a merenda escolar das escolas públicas 
municipais e estaduais. 

Na nossa região, quando se fala em investimento, o único 
projeto que está sendo mantido em atividade é o projeto da 
SUDENOR, através do PAPP - Programa de Apoio ao Pequeno 
Produtor Rural. É a única fonte de recursos que temos para 
custear algumas atividades e alguns investimentos nos 50 
municípios integrantes da área mineira da SUDENE. Tenho uma 
notícia muito boa: ontem, em Montes Claros, o Vice-
Governador Walfrido dos Mares Guia anunciou a garantia de 
recursos da ordem de US$150.000,00 para o PAPP-II, que 
beneficia 50 municípios do vale do Jequitinhonha e da região 
do Mucuri. É uma notícia que interessa esta Casa. O Deputado 
Olinto Godinho já vem perseguindo há muitos meses esse 
objetivo e hoje, através de uma ação política sua e dos 
demais Deputados, a região do médio e do alto Jequitinhonha 
e o vale do Mucuri estarão incluídas no PAPP-II e poderão 
participar desse programa, que é o único de atividade 
financeira e de investimentos na região norte de Minas, que 
estará atendendo a esses municípios que V. Exa. e outros 
Deputados representam tão bem. 
Outro assunto, Sr. Presidente, que nos traz, hoje, à 

tribuna, é uma primeira prestação de esclarecimentos da 
comissão especial que visitou a área do Projeto Jaíba aonde 
fomos em companhia dos Deputados Ivo José, Almir Cardoso, 
Dimas Rodrigues e de um representante da Deputada Elbe 
Brandão. Estivemos durante os dias 24 e 25, na região do 
Jaíba, numa reun1ao extremamente importante, que muito 
contribuiu para o crescimento e o nível de informações desta 
Casa legislativa. Posso afirmar que o Projeto Jaíba, na sua 
primeira etapa, é o melhor exemplo de reforma agrária deste 
País. Nessa primeira etapa, que vai ser entregue a partir do 
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ano que vem, o projeto completará uma área de 22.685ha, uma 
produção de 300.000 toneladas/ano, uma arrecadação de 
US$150.000.000,00, uma geração de US$11.500.000,00 de 
impostos/ano e 40.833 empregos diretos e indiretos. São, 
hoje, 542 famílias assentadas e, até o ano que vem, serão 
mais 1.282 famílias em áreas sociais de 5ha. Portanto, é a 
família do colono, é a vocação do homem para a terra que 
terá essa premiação. Até o final do ano que vem, teremos 
cerca de 2.000 famílias assentadas na área do Projeto. Serão 
entregues ainda 282 áreas empresariais de 20ha. Só para que 
os senhores tenham uma idéia, nessas 282 áreas empresariais 
Ja concorrem cerca de 4.000 pequenos empresários. Há ainda 
89 áreas empresariais de 50ha. O Projeto Jaíba II, na sua 
fase preliminar, já foi iniciado pelo Governo do Estado. 
Serão ainda mais 20.250ha, com produção de mais 240.000 
toneladas/ano, uma arrecadação de mais US$120.000,00 anuais, 
gerando mais US$9.000.000,00 de impostos e mais 36.450 
empregos diretos e indiretos. 

Um só dado, Sr. Presidente, pode avaliar a extensão e a 
importância deste projeto. Hoje, cada família assentada na 
área social, que está plantando, por exemplo, banana, tem 
recebido, líquidos, R$1.600,00/ha. Como sao 5ha, cada 
família possui, hoje, uma renda de R$8.000,00 por mês, com 
estrutura, com orientação técnica, com orientação do Governo 
do Estado, da CODEVASF, da RURALMINAS, da EPAMIG, para que 
possa produzir alimentos que os grandes centros irão 
consumir a partir de então. 

Foram constatados alguns problemas, que não chegam a 
atrapalhar o projeto. Há, por exemplo, a questão do crédito 
rural, pois os produtores não têm a posse definitiva da 
terra e, por isso mesmo, não estão tendo acesso aos créditos 
rurais. É necessário, também, que o Governo a'sfalte, 
urgentemente, a estrada que liga o Município de Jaíba ao 
projeto. São 50km e o projeto de asfaltamento desta estrada, 
anunciado pelo Governador Eduardo Azeredo, irá iniciar ainda 
este ano. Há a questão das escolas, que precisam de 
reformas. Há a questão da saúde, da necessidade de 
medicamentos e, também, o problema da água potável. 

Termino dizendo que foi extremamente proveitosa essa viagem 
e que, até o final do mês de setembro, estaremos 
encaminhando à Presidência e aos Srs. Deputados um relatório 
pormenorizado do melhor exemplo de reforma agrária deste 
Estado e do Pais. Muito obrigado. 

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

O Deputado Anivaldo Coelho Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, imprensa, público aqui presente. 
No dia 10/8/95, falamos desta tribuna, sobre a possibilidade 
de os moradores de Cristiano Otoni fazerem barreira na BR-
040. Vimos aqui, hoje, para agradecer aos dirigentes do 
DNER, porque na sexta-feira mesmo foram colocadas as placas, 
e na quarta-feira seguinte foram instalados os quebra-molas 
na BR-040. Fica o nosso agradecimento pelas provi~ências 
tomadas. 
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Na semana passada, também, foi encerrada, nesta Assembléia, 
a Comissão que acompanhava o processo de privatização da 
Cia. Vale do Rio Doce. Entregaremos, amanhã, ao Presidente 
desta Casa, o relatório final apresentado pelo Deputado 
Arnaldo Penna, em que ressaltamos algumas providências por 
ele destacadas. Entre elas, a que consideramos a mais 
importante é a que sugere se faça uma consulta ao povo para 
que opine sobre a possível privatização da Cia. Vale do Rio 
Doce. Quanto ao encaminhamento dessa questão, gostaríamos 
que esta Casa tomasse algumas providências a respeito. 
Outro ponto que queremos abordar, é o que os jornais, de 

ontem e de hoje, publicaram sobre as demissões na cidade de 
Nova Lima. Por esse motivo, estamos apresentando um 
requerimento, que passamos a ler. 
- Faz a leitura do Requerimento nQ 698/95, de sua autoria, 

publicado na edição de 2/9/95, cuja justificação é a 
seguinte: 

"O que motivou o requerimento foi a demissão, pela 
Mineração Morro Velho S.A., de 600 empregados, nos últimos 
dias, sob a alegação de ter a empresa tido prejuízos de 
R$4.600.000,00 no ano passado, tendo sido demitidos, em 
1995, 1.200 empregados. 
Sabe-se que a possibilidade de continuar a lavra 

subterrânea é tecnicamente viável, bastando que haja 
investimento, em razão dos lucros auferidos durante os 161 
anos de exploração. 
Esquece-se a empresa dos transtornos sociais decorrentes 

daquela iniciativa, não considerando os incentivos 
financeiros, fiscais ou de qualquer outra ordem, oriundos, 
em última instância, do bolso dos cidadãos contribuintes. 
Não pode olvidar a empresa a difícil conjuntura económica 
atual. Deveria contribuir efetivamente para que não haja 
demissão de empregados e conseqüente desaquecimento da 
economia do Município de Nova Lima e adjacências, pela 
drástica baixa no consumo. Uma empresa que produz mais de 
7:000kg de ouro por ano não pode alegar ter prejuízos. 
E imperiosa a necessidade de esclarecimentos por parte da 

secretaria de Estado responsável pelo setor e da própria 
empresa. 
Por tratar-se de reivindicação das mais justas, espera o 

signatário merecer dos nobres pares a aprovação do 
requerimento." 
Finalizando, gostaríamos de agradecer ao Governador Eduardo 

Azeredo, que fez declarações à imprensa dando a entender que 
nosso Estado está entrando em recessão. É o que tínhamos a 
dizer, Sr. Presidente. 

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

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, ocupamos esta tribuna, nesta tarde, de 
certa forma, com tristeza, porque temos que conviver, neste 
Estado, com um Vice-Governador e Secretário de Estado que 
mais parece um grande terrorista, só que prestigiado. 
Hoje, já recebemos vários telefonemas de servidores do 
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Estado preocupados com mais uma declaração, considerada pelo 
Secretário do Planejamento e Vice-Governador como uma grande 
e bombástica entrevista concedida em Montes Claros, sobre 
aquilo de que mais ele gosta, que é, exatamente, torturar os 
servidores públicos do Estado. No momento em que há um 
grande movimento neste País contra as demissões, para que, 
de fato, possamos sair do processo recessivo, como muito bem 
disse o Deputado Anivaldo Coelho, vemos o Vice-Governador 
anunciar que o Estado pretende demitir 7 mil servidores. Não 
podemos admitir nem concordar com isso. Ele vem e faz esse 
anúncio Isso, mas, logo depois, o Secretário de 
Administração, desesperado, diz que não é bem assim, que o 
Estado não pretende fazer isso e que se estão estudando 
outras coisas. Não podemos continuar convivendo com esse 
tipo de coisa. Parece que não temos um Vice-Governador 
sério, que discute seriamente - inclusive, já o desafiamos a 
vir aqui, para discutir a reforma administrativa. Ele já 
ameaçou, dizendo que vai haver atraso no pagamento, que vai 
modificar o qüinqüênio e tirar as férias-prêmio. Agora, diz 
que vai demitir servidores. 

Realmente, não dá para aceitar calado e passivo que o Vice-
Governador faça discursos terroristas para intimidar os 
servidores do Estado, que já recebem mal e, agora, correm o 
risco de ter o pagamento atrasado. Não dá para entender, não 
dá para aceitar, e vamos continuar vindo a esta tribuna, 
todas as vezes que o Vice-Governador praticar esses 
desatinos. Falamos assim, já que não podemos tecer outros 
comentários, usar outros vocábulos, o que, também, não é do 
nosso feitio. 
Queremos dizer que é preciso que o Governador do Estado 

defina quem é que, de fato, fala pelo Estado. Ele não pode 
permitir que o Vice-Governador viaje pelo Estado e pregue 
essas idéias terroristas, intimidando os servidores 
públicos. 
Queremos fazer um apelo ao Líder do Governo, Deputado Romeu 

Queiroz, e ao Líder da Maioria, Deputado Péricles Ferreira, 
para que possamos fazer uma reunião de Líderes nesta Casa e 
chamar o Estado para discutir a situação dos servidores 
públicos estaduais. Queremos, sim, discutir, hoje, a 
melhoria e a eficiência do serviço público, a melhoria da 
qualidade do trabalho dos servidores, mas queremos discutir, 
também, a melhoria dos seus vencimentos, da sua remuneração, 
das suas condições de trabalho. 

Este é o repúdio da Bancada do PT a declarações desse tipo. 
Para aproveitar, gostaríamos de informar ao Vice-Governador 
- parece que ele não tem conhecimento disso - que, para 
demitir servidor, é preciso haver processo administrativo. 
Ao mesmo tempo, se a pessoa não tiver estabilidade, é 
preciso ver se, também, não tem competência, a fim de não 
prejudicar o trabalho que já está sendo desenvolvido. Isto 
fica claro para nós quando o Governo defende o final da 
estabilidade no Governo, quando o Vice-Governador Walfrido 
dos Mares Guia deixa isso muito claro, porque, acabando com 
a estabilidade, estará legalizado o terrorismo geral. E quem 
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não for amigo do Governador, quem não estiver ligado ao 
partido do Governador vai para a rua. Esta é a política de 
modernidade do PSDB, a modernidade que estão apregoando; mas 
vamos opor-nos a esse tipo de prática. Não podemos concordar 
com isso. 

Espero que as pessoas sérias e os sociais-democratas de 
verdade do PSDB se oponham e se levantem contra esse 
terrorismo, contra essa prática. Espero que essa não seja 
uma idéia generalizada no Governo Azeredo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso. 
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, companheiros das galerias, trago para os 
senhores o Manifesto de Denúncia do Assassinato do 
Trabalhador Rural de Tumiritinga. (-Lê:) 

*"No dia 25 de agosto passado, foi assassinado o 
companheiro Geraldo Carlos Ribeiro, acampado da Fazenda 
Califórnia, cidade de Tumiritinga, pelo capataz Pedro 
Lourenço, que trabalha na propriedade vizinha à sua área de 
ocupação. Esta propriedade pertence a Florêncio Vicente, 
dono de cerâmica e granjeiro. Foram dados cinco tiros, sendo 
que dois feriram Geraldinho e o último foi dado à "queima 
roupa" na cabeça. 
O patrão do assassino utiliza a água de uma grata da 

Fazenda Califórnia por meio de encanamento. Geraldinho 
precisava também utilizar a água, porém o vizinho colocou 
empecilhos por não aceitar partilhar água. Entretanto, o 
acampado achava que não teria problema e ninguém lhe faria 
mal se canalizasse um pouco da água para sua roça. Na sexta-
feira, junto com João Paraíba, trabalhava na canalização, 
quando no final da tarde aconteceu a tragédia. 

Como explicar que alguém mate o próprio vizinho com o qual 
aparentemente nunca teve qualquer problema. Isso que 
aconteceu não é um caso isolado, pois fatos como esse já 
aconteceram várias vezes na história e estão acontecendo 
hoje em muitos lugares do Brasil. A Fazenda Califórnia foi 
desapropriada pelo INCRA, em 1988, e até hoje é a causa 
central que gerou a morte do Geraldinho. Ele era um entre 
muitos que corajosamente resolveu ocupar a terra ociosa e 
improdutiva para fazê-la produzir. O INCRA não cumpriu com a 
devida agilidade sua função. A precariedade da situação 
atual provoca insegurança e amplia desnecessariamente as 
tensões sociais no Município de Tumiritinga. O que está 
entravando a solução definitiva são as inaceitáveis demoras 
burocráticas e a inoperância política. 
Geraldinho foi um teimoso, que achou que a água era para 

todos e não podia ser usada somente em benefício de uma 
pessoa. Foi uma tragédia. Isso tudo aconteceu porque o 
patrão do assassino queria exclusividade de uma água que nem 
nasce na sua propriedade. Geraldinho representa o sentimento 
e a consciência dos que lutam para mudar este País. 

Os que assinam este manifesto responsabilizam o INCRA pelo 
ocorrido e, se ele não resolver o problema, a situação 
continuará tensa e tragédias como essa poderão acontecer de 
novo. 
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Solicitamos providências urgentes das autoridades, no que 
se refere ao INCRA-MG: assentamento imediato das 140 
famílias cadastradas pelo INCRA; ao Dr. Maurício Bastos de 
Abreu, DD. Delegado de Polícia de Conselheiro Pena: rigor na 
investigação e apuração do crime; empenho na captura do 
acusado, Sr. Pedro Lourenço, que se encontra foragido, e 
investigação do possível envolvimento do Sr. Florêncio 
Vicente, patrão do acusado. 

Ao Governo do Estado: empenho junto ao INCRA para agilizar 
o assentamento das 140 famílias e junto ao Secretário da 
Segurança Pública para investigação e apuração do crime e a 
condenação dos responsáveis. 

- Projeto Jaíba; - Fazenda Tabocas - Unaí - Vistoria pela 
Polícia Federal; -Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Tumiritinga; - Associação em Defesa dos Pequenos em Mutirão 
de Tumiritinga; - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Sobrália; Associação Semente da Nova Sociedade de 
Sobrália; -Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Governador 
Valadares; - Federação dos Trabalhadores na Agricultura de 
Minas Gerais; Centro de Assistência Técnica/CAT; 
Comissão Pastoral da Terra - CPT-MG; - Mandato do Deputado 
Estadual Marcos Helênio; - Mandato do Deputado Estadual 
Almir Cardoso; - Mandato do Deputado Federal João Domingos 
Fassarella; -Secretaria Agrária- PT-MG." 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, tenho vindo com freqüência 

a esta tribuna relatar problemas de conflitos de terras no 
Estado de Minas Gerais. Temos visto que a tensão tem 
aumentado e começa a resultar em mortes. Mais uma vez, 
assistimos a novo ciclo de assassinatos no campo, neste 
nosso Brasil. Na semana passada, levamos ao Governador essa 
nossa preocupação, solicitando dele um empenho, não só junto 
ao INCRA estadual, porque o INCRA estadual sempre alega 
falta de recursos para incrementar o processo de 
assentamento no Estado, mas, principalmente, junto ao 
Governo Fernando Henrique Cardoso, para que as promessas de 
assentamento de 40 mil famílias saia realmente do papel e 
para que, aqui em Minas Gerais, os conflitos e as tensões 
possam ser resolvidos de forma definitiva. 
O crime que hoje trazemos ao conhecimento dos senhores 

envolve a questão do uso da água. Podemos perceber que essa 
questão está tomando um volume muito grande, porque diz 
respeito a uma coisa muito importante, que é a produção e o 
abastecimento. Hoje, em visita à COPASA, fomos informados de 
que, no Sul de Minas, várias cidades estão com problemas, 
devido à captação excessiva para irrigação, o que está 
desabastecendo inúmeras cidades. Percebemos, também, que o 
Governo está sinalizando na direção correta, na medida em 
que aprovou convênios e está iniciando a implementação do 
projeto de gerenciamento e monitoramento das bacias do rio 
Paracatu e do Verde Grande. Desejamos e queremos acreditar 
que, a partir dessas duas bacias, o projeto de gerenciamento 
das outras bac~as do Estado de Minas Gerais possa, 
realmente, ser implementado. 
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Percebemos que Gurutuba tem um problema semelhante, com 
relação a desabastecimento em virtude de captação excessiva 
para irrigação. É salutar que nossa agricultura avance, 
incorpore novas tecnologias e passe a trabalhar, cada vez 
mais, com irrigação, mas precisamos também compreender que a 
falta de um projeto bem equacionado para monitorar o uso 
racional das águas das bacias hidrográficas de Minas Gerais 
pode acarretar um desabastecimento e até a própria secagem 
de vários rios. Muito obrigado. 

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

Sras. Deputadas, venho a esta tribuna para fazer um veemente 
protesto, porque têm ocorrido fatos, nesta Casa, que são 
absolutamente impossíveis de acontecer em um parlamento 
livre. As decisões de Plenário, no nosso entendimento, 
sempre foram decisões soberanas. Não existe, dentro desta 
Casa, nenhum órgão, nenhuma composição que possa contrariar 
uma decisão livre e soberana do Plenário. o processo de 
emancipação do Distrito de Reduto, no Município de Manhuaçu, 
teve uma votação clara, unânime, sem que houvesse restrição 
a que esse distrito fosse incluído entre aqueles em que 
deveria haver consulta plebiscitária. Uma lei ulterior a 
essa votação do Plenário, que se ateve, apenas, à distância 
entre os distritos e suas sedes, alterou o projeto de 
consulta plebiscitária, depois de ouvida a consultoria desta 
Casa. Deveriam ter se prendido à realidade econômica do 
distrito, o que é importante. Não concordo com isso e lanço 
aqui o meu protesto. Faço uma pergunta aos Deputados: as 
decisões do Plenário são ou não soberanas? Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) -Não havendo 

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

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência comunica ao Plenário que, atendendo 

deliberação da Comissão de Assuntos Municipais, enviou 
ofício ao Presidente do TRE-MG para que sejam retirados da 
listagem encaminhada ao órgão os Distritos de Santo Antônio 
de Manhuaçu, do Município de Caratinga, e de Itajutiba e 
Tabajara, do Município de Inhapim, uma vez que a perícia 
realizada pela Comissão constatou a inexistência de mais de 
400 moradias no núcleo urbano dos referidos distritos. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Educação - aprovação, na Sa Reunião Extraordinária, dos 
Requerimentos nQs 30 a 50, 83 a 86, 88 a 99, 112 a 122, 154, 
156, 158 a 163, 173 a 180, 194, 210 a 214, 221, 240 a 244, 
281 a 284, 289 a 294, 298 a 309, 328 a 337, 341 a 345, 354, 
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360 a 364, 375 a 380, 390 a 393, 395 a 398, 412 a 419, 425 a 
428, 439 a 441, 442, 447 a 451, 458, 459, 468 a 470, 487 a 
490, 492 a 496, 512 a 522, 526 a 531, 534 a 538, 543, 547, 
548, 559 a 562, 564 a 566, 572 a 575, 586 a 592, 624 a 626, 
635 a 641/95, do Deputado Wanderley Ávila; 148 e 191/95, do 
Deputado Paulo Schettino; 184/95, do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior; 236, 404 e 406/95, do Deputado Carlos 
Pimenta; 255/95, do Deputado João Batista de Oliveira; 261 e 
326/95, do Deputado Ivair Nogueira; 269/95, do Deputado 
Paulo Piau; 358, 374 e 479/95, do Deputado Marcelo Cecé; 
438/95, do Deputado Jorge Hannas; 481/95, do Deputado 
Arnaldo Canarinho; 509 e 568/95, do Deputado Alberto Pinto 
Coelho; e 630/95, do Deputado Marcos Helênio (Ciente. 
Publique-se.); e pelo Deputado Paulo Schettino- falecimento 
do Dr. Gabriel Lucas da Silva, nesta Capital (Ciente. 
Oficie-se.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Elbe Brandão. 

em que solicita licença para participar, oficialmente, da 4ª 
Conferência Mundial da Mulher, em Pequim, de 5 a 22 de 
setembro próximo. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XXVII do art. 244 do Regimento 
Interno. 
Requerimento do Deputado Jairo Ataíde, em que solicita 

licença para ausentar-se do País, em viagem oficial à Ásia, 
junto à comitiva do Governador, no período de 6 a 22/9/95. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso XXVII do art. 244 do Regimento Interno. 
Requerimento do Deputado Antônio Júlio, em que solicita o 

desarquivamento do Projeto de Lei nQ 1.955/94, do ex-
Deputado José Maria Pinto, que declara de utilidade pública 
o Movimento de Apoio à Comunidade do Bairro Santa Cruz, com 
sede no Município de Belo Horizonte. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão Especial para Proceder a Estudos 
sobre o MERCOSUL e seu Impacto Político, Econômico e Social 
em Minas Gerais, em que solicita a prorrogação, por mais 30 
dias, do prazo de seu funcionamento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

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

fase, a Presidência passa à 2ª fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. Como a 
matéria requer "quorum" qualificado, a Presidência solicita 
ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para 
verificação do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Romeu Queiroz) (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. 
Portanto, não há "quorum" para votação de proposta de emenda 
à Constituição, mas o há p~ra continuação dos trabalhos. 

Discussão e Votação de Proposições 
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o sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial 
à Proposição de Lei nQ 12.674, que transfere a 
Superintendência Central de Pagamento de Pessoal da 
Secretaria da Fazenda para a Secretaria de Administração e 
dá outras providências. A Comissão Especial opina pela 
manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 232 do 
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os 
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim", e 
os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo, 
"sim" mantém o veto, "não" rejeita o veto. Convido para 
atuarem como escrutinadores os Deputados Leonídio Bouças e 
Álvaro Antônio. Com a palavra, o Sr. Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados. 
o Sr. Secretário (Deputado Romeu Queiroz) (- Faz a 

chamada.) 
- Depositaram seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise Maria José 

Haueisen- Antônio Júlio - Ajalmar Silva- Almir Cardoso-
Álvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio 
Roberto- Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta - Dimas Rodrigues - Durval Ângelo - Elmo Braz -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Hely Tarquínio- Jairo Ataíde Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas -José Braga- Kemil 
Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo 
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Miguel Martini - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Romeu 
Queiroz- Sebastião Costa- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente Recomendo aos escrutinadores que 
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência 
do número de sobrecartas com o de votantes. 
- Procede-se à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados; foram encontradas 

na urna 40 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência 
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos 
votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente -Votaram "sim" 38 Deputados; votou "não" 

1 Deputado; votou em branco 1 Deputado. Está mantido o veto. 
Oficie-se. 
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 156/95, do 

Deputado Arnaldo Canarinho (ex-Projeto de Lei nQ 2.063/94), 
que cria o Programa do Leite na Empresa. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de Saúde e Ação 
Social opina por sua aprovação com a Emenda nQ 1, 
apresentada pela Comissão de Justiça. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com a Emenda 
nQ 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nQ 2, que 
apresenta. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Péricles Ferreira, 
solicitando a votação destacada da Emenda nQ 2. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
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inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. Em votação, o 
projeto, salvo emenda e destaque. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda nQ 1, que recebeu parecer pela aprovação. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nQ 2, destacada, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 156/95 
com as Emendas nQs 1 e 2. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 215/95, do 

Deputado Toninha Zeitune, que dispõe sobre incentivo fiscal 
para as pessoas jurídicas que possuam empregados com mais de 
40 anos, no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por 
sua aprovação com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão 
de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1, que recebeu 
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei no 215/95 
com a Emenda nQ 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 118/95, do 

Deputado Wanderley Ávila (ex-Projeto de Lei nQ 2.120/94, do 
Deputado José Militão), que declara a Serra do Lopo, 
localizada no Município de Extrema, área de preservação 
ambiental. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação 
do projeto na forma do vencido em 1Q turno. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 
2Q turno, o Projeto de Lei nQ 118/95 na forma do vencido em 
1Q turno. À Comissão de Redação. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 367/95, do 

Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual de Saúde -
FES - e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas 
nQs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Saúde e Ação Social 
opina por sua aprovação com as Emendas nQs 1 e 2, da 
Comissão de Justiça, e com as Emendas nQs 3 e 4, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por 
sua aprovação com as Emendas nQs 1 e 2, da Comissão de 
Justiça; 3 e 4, da Comissão de Saúde e Ação Social. Em 
discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Marco Régis, 
solicitando a votação destacada da Emenda nQ 3. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. Em votação, o 
projeto, salvo emendas e destaque. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encant-am. (- Pausa.) Aprovado. 
Em votação, as Emendas nQs 1, 2 e 4, que receberam parecer 
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pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda nQ 
3. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, solicito que 

seja feita a leitura da emenda, para que não haja dúvida no 
encaminhamento da votação. 

O Sr. Presidente- A Presidência solicita ao Deputado 
Rêmolo Aloise, 1Q-Secretário, que faça a leitura da emenda 
destacada. 

O Sr. Secretário-(- Lê a Emenda nQ 3, publicada na edição 
de 25/8/95.) 

O Sr. Presidente -Em votação, a Emenda nQ 3. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto 
de Lei nQ 367/95 com as Emendas nQs 1, 2 e 4. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 52/95, do 
Deputado João Batista de Oliveira, que dispõe sobre o 
reconhecimento do sistema braile no Estado de Minas Gerais e 
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nQ 
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 
1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo nQ 1, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1, que recebeu 
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 52/95, 
na forma do Substitutivo nQ 1, com a Emenda nQ 1. À Comissão 
de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 21/95, do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que estabelece a 
obrigatoriedade do uso do cinto de segurança nos veículos 
automotores de transporte coletivo intermunicipal. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1Q turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 
-Vem à Mesa: 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI NQ 21/95 
Obriga o uso do cinto de segurança nos veículos que 

menciona, no território do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -É obrigatório o uso do cinto de segurança nos 

veículos automotores particulares, oficiais, de aluguel e 
nos destinados ao transporte coletivo que transitem no 
território do Estado de Minas Gerais, inclusive em áreas 
rurais. 
§ 1Q - Consideram-se veículos automotores, para efeito 

desta lei, as seguintes categorias de automóveis: carros 
particulares. oficiais, táxis, caminhões e ônibus. 

§ 2Q - Os proprietários de veículos que não possuem cinto 
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de segurança original de fábrica deverão adaptá-los para 
receber o equipamento. 

§ 3Q - No caso de veículo automotor destinado ao transporte 
coletivo, a obrigatoriedade de que trata· o "caput" deste 
artigo alcança apenas o motorista que o conduz. 
Art. 2Q -As novas concessões, ou a renovação das atuais, 

para exploração de transporte coletivo ficarão condicionadas 
à adaptação dos veículos na forma desta lei. 

Art. 3Q -As empresas concessionárias farão afixar, no 
interior dos veículos, mensagens alertando os passageiros da 
disponibilidade, em suas respectivas poltronas, do 
mencionado equipamento de segurança e da obrigatoriedade do 
seu uso. 

Art. 4Q - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará 
o proprietário do veículo à multa de 5 (cinco) UPFMGs 
(Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais) por 
infração e, no caso dos veículos de transporte coletivo, 
também, à rescisão do contrato de concessão. 
Parágrafo único - A reincidência acarretará o acréscimo de 

100% (cem por cento) à multa de que trata o "caput'' deste 
artigo. 
Art. 5Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Carlos Murta 
Justificação: As estatísticas têm demonstrado que a não-

utilização de dispositivos de segurança no trânsito responde 
por fantástica cifra de óbitos no Brasil, muito mais que 
qualquer joença grave. Em 1994, Minas Gerais foi recordista 
em acider.:es de trânsito, ultrapassando, até mesmo, o Estado 
de São Paulo no número de mortos e feridos. Os estudos 
mostram que, na maioria dos casos fatais, as vítimas não 
estavam usando o cinto de segurança, instrumento fundamental 
para a proteção de motoristas e passageiros. 

Estamos, portanto, propondo o substitutivo em apreço, 
objetivando normatizar o uso do cinto de segurança em todo o 
território do Estado, inclusive em áreas rurais, pelos 
ocupantes de quaisquer veículos automotores, visando à sua 
segurança. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência 
informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi 
apresentado ao projeto Substitutivo nQ 1, do Deputado Carlos 
Murta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, solicitamos a 

leitura desse substitutivo, porque não conhecemos o teor 
dele. Daí, não sabermos da conveniência de votar ou não. 

O Sr. Presidente- Esta Presidência atende à solicitação do 
Deputado Gilmar Machado e solicita ao Sr. 1Q-Secretário, 
Deputado Rêmolo Aloise, que faça a leitura do substitutivo 
mencionado. 

O Sr. lQ- Secretário- (-Lê:) 
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-O Substitutivo nQ 1 é o publicado nesta edição. 
Questão de Ordem 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, entendemos que 
precisamos nos aprofundar um pouco mais no estudo desse 
projeto que acaba de ser apresentado. Se possível, 
gostaríamos que se fizesse a inversão do restante da pauta, 
votando o projeto seguinte, que seria o último, e esse 
ficaria para ser votado na reunião extraordinária de hoje à 
noite. Esse projeto não se encontra em regime de urgência, 
e, por isso, acredito que nosso pedido possa ser atendido. 
Se não for possível, pediria a v. Exa. que suspendesse a 
reun1ao por 5 minutos para que houvesse um acordo de 
Líderes. 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao nobre Deputado 

a impossibilidade da inversão da pauta. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 5 
minutos, para os entendimentos necessários a respeito do 
projeto. Estão suspensos os trabalhos ordinários. 

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

A Presidência informa ao Plenário que, tendo em vista a 
complexidade da matéria, vai devolver o projeto com o 
Substitutivo nQ 1 à Comissão de Administração Pública, para 
que emita seu parecer. 

Questão de Ordem 
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, como não temos 

"quorum", solicito a v. Exa. que a reunião seja encerrada e 
que os trabalhos sejam retomados na reunião de hoje à noite. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a matéria constante na 
pauta, solicito ao Sr. 1Q-Secretário, Deputado Rêmolo 
Aloise, que proceda à chamada para recomposição de "quorum". 

O Sr. 1Q-Secretário- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada sete Deputados. 

Portanto, não há "quorum" para a continuação dos nossos 
trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente A Presidência encerra a reunião, 

convocando os Deputados para as extraordinárias de logo 
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 31, às 9 horas, nos 
termos dos editais de convocação, e para a ordinária 
deliberativa de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do 
dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
PERPÉTUO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE -

REQUERIMENTO NQ 42/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Perpétuo Socorro, 

no Município de Belo Oriente, foi iniciado em 20/12/94, 
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mediante protocolo da comissão emancipacionista do distrito 
efetuado junto a esta Comissão. Arquivado em virtude do 
encerramento da legislatura passada, foi desarquivado a 
requerimento do Deputado Marcos Helênio, recebido em 12/4/95 
e publicado em 20/4/95. 

Vem agora o processo 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, 
com as alterações da Lei Complementar ng 39, de 24/6/95. 

Fundamentação 
O pedido de emancipação foi desarquivado tempestivamente, 

atendendo às disposições da Lei Complementar ng 37. 
A ata de constituição da comissão emancipacionista, 

registrada no cartório de títulos e documentos, encontra-se 
devidamente inserida no processo. 

A representação vem assinada por número de eleitores que 
supera a exigência legal de 7% do eleitorado do distrito na 
última eleição realizada no município, 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. 
Certidão da Justiça Eleitoral comprova a existência, na 

área emancipanda, de número de eleitores superior aos 2.000 
exigidos por lei, e certidão da Prefeitura Municipal de Belo 
Oriente atesta, por seu turno, que há no distrito núcleo 
urbano com número de moradias que supera o exigido na lei. 
Constam, ainda, no processo certidões emitidas pelos órgãos 

competentes, que atestam haver no distrito posto de saúde, 
escola pública de 1Q grau completo, prédio para os órgãos de 
segurança pública, cemitério, serviços de telefonia, 
correios. energia elétrica e abastecimento de água. 

Compõem também o processo inventário patrimonial dos bens 
móveis e imóveis municipais situados no território 
emancipando e relação discriminada dos servidores municipais 
nele lotados. 
Verificamos ainda, estar anexado ao processo mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA -. no qual constam dois limites possíveis, 
um nos termos da Lei nQ 10.088, de 1989, outro consoante a 
Lei Municipal ng 414, de 1995, de Belo Oriente. 
Pelas propostas encaminhadas pelo IGA já notamos a 

existência de divergência quanto à área do distrito 
emancipando. É que, embora se trate de matéria afeita à 
competência municipal, a Lei Municipal nQ 414 foi sancionada 
em desacordo com a disciplina da Lei Complementar nQ 37, de 
1995. A Lei Municipal foi publicada em 24/1/95, tempo em que 
tramitava nesta Casa processo de emancipação do Distrito de 
Perpétuo Socorro, protocolizado em 20/12/94 e somente 
arqu1vado em 31/1/95. Ora, o § 2Q do art. 8Q da Lei 
Complementar nQ 37, hoje parágrafo único com as modificações 
introduzidas pela Lei Complementar nQ 39, é severo na tutela 
da inviolabilidade territorial do distrito emancipando, 
vedando "a edição de lei municipal que crie, organize ou 
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suprima distrito ou que altere seus limites", "após o 
encaminhamento dos documentos à Assembléia Legislativa". 
Foi, aliás, mais imperativo que o de sua antecessora, a Lei 
Complementar nQ 19, de 1991, que, na redação dada pela Lei 
Complementar nQ 24, de 1992, apenas obrigava a Assembléi~ 
Legislativa a desconsiderar lei municipal em tais casos. E 
certo, portanto, que, no particular ora versado, quis o 
legislador aprofundar a segurança jurídica oferecida à 
localidade emancipanda. 
Inconteste a ilegalidade da mencionada lei municipal, desde 
seu confronto com a legislação complementar estadual, cumpre 
ressaltar ainda sua ilegalidade em face da Lei Orgânica do 
Município de Belo Oriente, que prevê a necessidade de 
consulta plebiscitária prévia para a criação de novos 
distritos ou a modificação de limites internos do município. 
Feriu também, por conseguinte, o art. 34, "caput", da Lei 
Complementar nQ 37, c/c a Lei Complementar nQ 39. Tal fato 
foi trazido ao conhecimento desta Comissão, no intuito de 
reforçar a ilegalidade já evidenciada da Lei nQ 414, do 
Município de Belo Oriente. 

Esta Comissão, todavia, em sua análise inicial do processo, 
entendeu por bem considerar a existência da mencionada lei 
no mundo jurídico. Assim, foi aprovado em reun1ao 
requerimento baixando em diligência o processo em apreço, a 
fim de que fossem substituídos os documentos de folhas 15 a 
31, 36, 40, 42, e 44 a 46, a saber, representação dos 
eleitores inscritos no distrito, certidão da justiça 
eleitoral, certidão da Secretaria de Segurança Pública 
relativa à Delegacia de Policia, certidão relativa a escolas 
estaduais e certidões da TELEMIG, ECT E CEMIG. 

Contudo, a comissão emancipacionista, inconformada com o 
trato oferecido ao problema por esta Comissão, negou-se a 
proceder às diligências solicitadas, recorrendo à via 
judicial para a reparação do direito lesado. Em 29/8/95, a 
Comissão Emancipacionista do Distrito de Perpétuo Socorro 
protocolizou nesta Comissão cópia autenticada de sentença 
judicial emanada pela Juíza de Direito da Comarca de 
Açucena, concedendo segurança requerida contra a validade da 
Lei Municipal nQ 414, de 1995. Como prelecíona Hely Lopes 
Meirelles, "a execução da sentença concessiva da segurança é 
imediata, específica ou in natura, isto é, mediante o 
cumprimento da providência determinada pelo juiz" (Mandado 
de Segurança, 15a ed., SP, Malheiros, 1994, p.68). Curvamo-
nos à decisão judicial sobredita, passando a interpretar 
como inexistente a citada lei municipal, retornando o 
distrito ao seu "status quo ante", isto é, à conformação 
ditada pela Lei nQ 10.088, de 1989. 
Sendo vitoriosa a posição da comissão emancipacionista e 

estando correta sua documentação, fica o pedido de 
diligência desconsiderado em virtude da perda de objeto .. 

Não pode esta Comissão, outrossim, escusar-se de conhecer 
outras questões que envolvem o processo de emancipação ora 
em destaque, mormente aquelas relativas à existência de 
distrito industrial em seu território e ao percentual de 
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receita a ser perdido pelo município remanescente. 
Há no Distrito de Perpétuo Socorro um distrito industrial, 

composto por uma única indústria, Celulose Nipo-Brasileira-
CENIBRA. Resta verificar se tal unidade industrial colocaria 
o distrito emancipando sob a vedação do art. 5Q, "caput", da 
Lei Complementar nQ 37, de 1995. O aludido dispositivo, na 
redação que lhe concedeu a Lei Complementar nQ 39, de 1995, 
estabelece, dentre os motivos impeditivos da criação de 
município, "a perda de distrito industrial", esclarecendo 
adiante que, para as finalidades de que cogita a "Lei das 
Emancipações", somente serão considerados aqueles distritos 
industriais "projetados e implantados pela Companhia de 
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG, há pelo 
menos dois anos, que estejam em pleno e ininterrupto 
funcionamento e cuja área efetivamente industrializada seja 
superior a 50% de sua base territorial". 

No processo em análise, para uma área total de 12. 175.000m2 
(doze milhões cento e setenta e cinco mil metros quadrados) 
do distrito industrial, toda envolvida pelo Distrito de 
Perpétuo Socorro, temos apenas 1.150.000m2 (um milhão cento 
e cinqüenta mil metros quadrados) de espaço edificado, 
dentre setores administrativos e industriais da CENIBRA, 
conforme mapa encaminhado a esta Comissão em 29/8/95. Note-
se que a área efetivamente industrializada é 
significativamente inferior ao piso de 50% da base 
territorial exigido pela lei para estancar o desejo 
emancipacionista. Inexiste, dessa forma, óbice legal no 
tocante ao distrito industrial averiguado nos limites do 
distrito emancipando. 
Sobre o problema da receita a ser perdida pelo Município de 

Belo Oriente, no caso da emancipação aqui discutida, temos 
informações, destituídas de caráter oficial, que dão conta 
de uma possível perda de mais de 70% das receitas correntes 
e de capital, falando-se mesmo em 73%. Tal percentual, uma 
vez provado perante esta Casa, certamente abortaria a 
pretensão emancipacionista do Distrito de Perpétuo Socorro, 
conforme dispõe o art. 5Q, VII, da Lei Complementar nQ 37. 
Temos ciência, contudo, até porque o fato se realizou 
durante reunião desta Comissão, da existência de um acordo 
de repartição tributária entre as partes mun1c1p1o 
remanescente e distrito emancipando -, através do qual 65% 
da receita oriunda da CENIBRA ficariam com Belo Oriente e 
35% seriam de Perpétuo Socorro. Trata-se de um acordo 
bastante razoável, que revela a sensibilidade das partes, 
desde que reconhecem a importância da manutenção do 
equilíbrio financeiro em uma emancipação, possuindo, enfim, 
o condão de sanar o impedimento previsto no mencionado 
artigo. Sob esse ângulo, também, perfeitas são as condições 
para a emancipação. 

Nada mais restando a obstaculizar o andamento do presente 
processo, deixemos que a população de Perpétuo Socorro, 
soberanamente, decida democraticamente o seu destino. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela apresentação de 
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requerimentos 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., nos termos regimentais 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 Perpétuo Socorro quanto à sua 
emancipação do Município de Belo Oriente, passando a 
constituir o Município de Perpétuo Socorro, com sede na 
localidade de Perpétuo Socorro. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 
José Henrique, Presidente João 

relator - Jorge Hannas - Dílzon Melo 
Braz. 

1995. 
Batista de Oliveira, 

- Ivair Nogueira - Elmo 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
SÃO VICENTE DA ESTRELA e SÃO SEBASTIÃO DO ÓCULO, NO 

MUNICÍPIO DE RAUL SOARES - REQUERIMENTO No 162/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionãlização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de São Vicente da 

Estrela e São Sebastião do óculo, no Município de Raul 
Soares, recebido mediante requerimento do Deputado António 
Júlio, vem a esta Comissão para receber parecer nos termos 
do art. 103, III, "b", do Regimento Interno, e do inciso III 
do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95. 

A matéria já foi apreciada anteriormente, mas por erro 
material não foi incluído, no requerimento que encaminhou o 
processo, o nome do Distrito de São Sebastião do óculo. Foi 
enviado ofício ao TRE solicitando a realização do plebiscito 
e, posteriormente, o Presidente desta Casa solicitou àquele 
órgão que retirasse o nome do Distrito de São Vicente da 
Estrela do rol de distritos nos quais seriam realizadas 
consultas plebiscitárias. 
Por esse motivo, passamos agora a analisar novamente o 

processo de emancipação dos Distritos de São Vicente da 
Estrela e São Sebastião do óculo. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, nele 

constando toda a documentação referente aos dois distritos. 
Dessa maneira foi observado o 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 fls. 2 a 6). 
A representação vem assinada por 269 eleitores (às fls. 7 e 

10 a 21), número que supera a exigência de 71. do eleitorado 
existente nos dois distritos na última eleição realizada no 
município, 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 
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(às f 1 s. 23 e 24) . 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 25) comprova a 

existência de 2.131 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Raul ·Soares atesta a 
existência de 408 moradias no Distrito de São Vicente da 
Estrela (a fls. 26), número que supera o exigido por lei. 
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, energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls. 29 a 33, 36 a 39 e 48). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 49 a 51), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 40 a 44), e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 34, 35 e 45). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
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 às 
populações dos Distritos de São Vicente da Estrela e São 
Sebastião do óculo quanto à sua emancipação do Município de 
Raul Soares, passando a constituir o Município de São 
Vicente da Estrela, com sede na localidade de São Vicente da 
Estrela. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. 
José Henrique, Presidente e relator - Dílzon Melo- João 

Batista de Oliveira- Ivair Nogueira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI 

No 355/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela 

autoriza a abertura de crédito especial para a Universidade 
Estadual de Montes Claros. 

Na forma do art. 216 do Regimento Interno, o projeto tem 
discussão e votação em turno único. 

Fundamentação 
Visa a proposição à abertura de crédito especial para a 

Universidade Estadual de Montes Claros até o limite de 
R$200.000,00, para cobrir as despesas com apoio financeiro a 
estudantes. 

De acordo com a Mensagem nQ 21/95, enviada pelo Governador, 
tal medida é indispensável para que a Universidade Estadual 
de Montes Claros possa honrar os compromissos já assumidos 
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com a concessão de bolsas de estudo a estudantes. 
Segundo a Lei nQ 4.320, de 17/3/64, poderão ser abertos 

créditos adicionais para atender à autorização de despesas 
não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do 
orçamento. O seu art. 43 determina quais origens de recursos 
poderão ser utilizadas para abertura de crédito especial. Já 
a Constituição mineira, em seu art. 161, dispõe que é vedada 
a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 
autorização legislativa e sem a indicação dos recursos 
correspondentes. 

A repercussão financeira e orçamentária do projeto está em 
seu objeto, que é a abertura de um crédito especial no valor 
de até R$200.000,00. Conforme dados da Superintendência 
Central de Orçamento SUCOR , baseados em decretos 
publicados até 31/7/95, o saldo da dotação orçamentária 
"Reserva de Contingência", nesta data, era de R$185.357,79, 
inferior, portanto, ao limite de crédito proposto. Dessa 
forma, os recursos disponíveis para liquidar a despesa em 
questão deverão ser provenientes, principalmente, do excesso 
de arrecadação ou da anulação parcial ou total de dotações 
orçamentárias ou de créditos adicionais, conforme dispõe a 
norma do§ 1Q, art. 43, da Lei Federal nQ 4.320, de 1964. 

Ressaltamos ainda a importância de ser mencionado no texto 
do projeto, quando possível, o valor exato do crédito 
especial proposto, de modo que a entidade beneficiada, assim 
como a sociedade, possam mensurar a relevância do aporte de 
recursos. A maneira proposta, abrindo o crédito no limite de 
até R$200.000,00, deixa incerta a quantia real que será 
destinada à entidade. 

Todavia, trará o projeto grande benefício social, 
propiciando à Universidade Estadual de Montes Claros a 
possibilidade de honrar compromissos assumidos com a 
concessão de bolsas de estudo a estudantes. 

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

Lei nQ 355/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Romeu Queiroz, relator 

Marcos Helênio - Jorge Hannas. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 63/95 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
O projeto de lei em análise, desarquivado a requerimento do 

Deputado Ibrahim Jacob, tem o objetivo de fixar período de 
cobrança das contas mensais das empresas prestadoras de 
serviço público. 

Publicada em 25/2/95, foi a matéria distribuída à Comissão 
de Constituição e Justiça, que se manifestou por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do 
Substitutivo nQ 1. 

Quando da sua apreciação pela Comissão de Administração 
Pública, foi a proposta aprovada na forma do Substitutivo nQ 
1, com a Emenda nQ 1, que alterou a cláusula de vigência da 
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lei para 90 dias a contar da data de sua publicação. 
Em razão do requerimento de autoria deste relator, 

devidamente aprovado em Plenário, vem o projeto, agora, a 
esta Comissão, onde também deverá receber parecer quanto ao 
mérito. 

Fundamentação 
A proposta em estudo, ao estabelecer prazos para cobrança 

das contas de consumo dos serviços prestados por empresas 
públicas, sociedades de economia mista ou empresa privada 
sob controle direto ou indireto da administração pública, 
vai ao encontro dos interesses da classe consumidora do 
Estado de Minas Gerais. 
São notórias as dificuldades por que passam os 

trabalhadores mineiros que, por imposição legal, recebem o 
salário até o quinto dia útil do mês, mas são obrigados a 
pagar contas de consumo, muitas vezes, vencidas 
anteriormente a esta data. 

Observa-se que o projeto foi aprimorado quando da sua 
apreciação tanto pela Comissão de Constituição e Justiça 
quanto pela Comissão de Administração Pública. 

Entendemos oportuna, contudo, a apresentação do 
Substitutivo nQ 2, a seguir redigido, que, além de absorver 
todas as sugestões anteriormente dispostas, traz inovações 
que colaboram, em muito, para uma melhor harmonia entre as 
partes que compõem as relações de consumo. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 1Q 

turno, do Projeto de Lei nQ 63/95 na forma do Substitutivo 
nQ 2, a seguir redigido, e pela rejeição do Substitutivo nQ 
1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e da 
Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de Administração 
Pública. 

SUBSTITUTIVO No 2 AO PROJETO DE LEI 
NQ 63/95 

Estabelece a opção do dia do vencimento das contas mensais 
dos serviços públicos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica assegurado o direito de escolha da data de 

vencimento das contas de consumo às pessoas físicas 
consumidoras de classe residencial dos serviços prestados 
por empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa 
sob controle direto ou indireto do Estado. 

§ 1Q - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, o 
consumidor terá à sua disposição, no mínimo, 6 (seis) datas 
de vencimento, marcadas a cada período de 5 (cinco) dias do 
mês. 

§ 2Q - Não ocorrendo a opção por parte do consumidor, o 
fornecedor do serviço manterá a cobrança na data 
estabelecida a seu próprio critério. 
Art. 2Q -Não incidirão correção monetária e multa por 

atraso sobre o valor relativo aos pagamentos efetuados até 
10 (dez) dias após a data de vencimento da conta de consumo. 
Art. 3Q- O usuário comprovadamente pobre, na forma da lei, 

terá tratamento privilegiado por parte do fornecedor, 
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mediante pagamento de tarifas subsidiadas. 
Art. 4Q -Ficam os fornecedores dos serviços obrigados a 

divulgar as medidas de que trata esta lei, mediante inserção 
de publicidade nas contas de consumo e utilização de 
mensagens a serem divulgadas pelos meios de comunicação. 

Art. 5Q -Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de 90 
(noventa) dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente e relator - Dinis Pinheiro- Gil 

Pereira - Antônio Andrade - Carlos Pimenta. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 185/95 
Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária 

Relatório 
De autoria do Deputado Carlos Murta, o projeto de lei em 

epígrafe visa alterar a Lei nQ 10.629, de 17/1/92, que 
dispõe sobre o conceito de rio de preservação permanente, e 
estabelecer as restrições de uso dessa categoria de unidade 
de preservação. 

Inicialmente, a matéria foi distribuída, nos termos 
regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade e apresentou-lhe a Emenda nQ 1. Em seguida, a 
Comissão de Meio Ambiente opinou por sua aprovação com a 
Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Cabe, 
agora, a esta Comissão emitir parecer sobre a proposição. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei nQ 185/95 inclui, entre os rios declarados 

como de preservação permanente, o Jequitinhonha e seus 
afluentes, em todo o trecho a montante da confluência com o 
rio Tabatinga. 
A preocupação fundamental do 

agressão que esse importante 
sofrendo com as atividades de 
empresarial. 

autor centra-se na permanente 
rio do Nordeste mineiro vem 
garimpo e com as de mineração 

Trata-se de um problema real, que vem afetando enormemente 
o rio Jequitinhonha, transformando suas águas, antes de boa 
qualidade, em turvas e poluídas por cargas químicas, 
impossibilitando seu uso até mesmo para a dessedentação de 
animais. Na forma em que se encontram, dada a sua carga de 
sedimentos, essas águas assoreariam rapidamente os 
reservatórios dos futuros aproveitamentos hidrelétricos. 
O projeto apresentado visa preservar exatamente o trecho do 

rio mais afetado pelas atividades antrópicas, que se 
manifestam também em intenso desmatamento de suas margens. 
Ressalte-se que a proteção das nascentes do rio é 
fundamental para preservar e sustentar suas vazões em épocas 
de estiagem, aspecto essencial no planejamento para o 
aproveitamento hidroenergético. 

Não obstante declarar o trecho de cabeceira do rio 
Jequitinhonha como de preservação permanente, com a Emenda 
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nQ 1 se ressalva a possibilidade de seu bom aproveitamento 
para geração de eletricidade, o que é indispensável para o 
desenvolvimento daquele sofrido vale. É importante lembrar 
que os estudos de partição de quedas, para locar os futuros 
barramentos, define-os sempre a jusante da confluência com o 
rio Tabatinga. 
Trata-se, a nosso ver, de matéria altamente meritória e que 

sem dúvida beneficiará a mais sofrida das regiões de nosso 
Estado. 

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

Lei nQ 185/95 com a Emenda ng 1, apresentada pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. 
Álvaro Antônio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Péricles Ferreira. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 300/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O projeto de lei em exame, do Deputado Geraldo Rezende, 

pretende seja declarado de utilidade pública o Clube de 
Pesca Barra do Urucuia, com sede no Município de São 
Francisco. 

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. 

Fundamentação 
Entidade de natureza esportiva, sem fins lucrativos, o 

mencionado clube congrega os adeptos da pesca amadora e seus 
familiares, proporcionando-lhes lazer e recreação. 

Com funcionamento regular desde 1992, vem desenvolvendo 
importante trabalho de conscientização ecológica pela defesa 
da flora e da fauna aquáticas. 

Conceder-lhe, pois, o titulo declaratório de utilidade 
pública parece-nos iniciativa das mais justas. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, nosso parecer é favorável à 

aprovação do Projeto de Lei nQ 300/95 no 1Q turno, na forma 
proposta. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 320/95 

Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto 
de lei em exame acrescenta parágrafos ao art. 56 da Lei nQ 
6.763, de 26/12/75. 

Cumpridas as formalidades regimentais, foi o projeto 
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua constitucionalidade, legalidade e 
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juridicidade. 
Cabe, agora, a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica 

financeira e orçamentária. 
Fundamentação 

O mencionado art. 56 da Lei nQ 6.763, de 26/12/75, que 
contém a Consolidação da Legislação Tributária do Estado, 
dispõe sobre as condições de pagamento de multas pelos 
contribuintes devedores do ICMS. 
O objetivo da proposição está em sintonia com o art. 18, 

inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Estadual, que consagra 
procedimentos tributários destinados a garantir efetivamente 
o direito dos contribuintes. 

Os parágrafos a serem acrescentados ao art. 56 da Lei nQ 
6.763, de 1975, eliminam para o contribuinte que declara 
espontaneamente o valor do imposto o acréscimo de 100% 
incidente sobre a multa decorrente de ação fiscal, 
determinando o cancelamento daquelas que ainda não tenham 
sido pagas. 
O projeto em tela estabelece, por outro lado, que a 

declaração espontânea a ser feita pelo contribuinte ocorra 
por meio do preenchimento do Demonstrativo de Apuração e 
Informação - DAPI -. no qual deve constar o total do imposto 
não pago tempestivamente, acrescido de multas. 

Os contribuintes sonegadores, cujos débitos são apurados 
por meio de ação fiscal, continuam sendo taxados com o 
acréscimo de 100% sobre as multas. 
Sendo medida que protege ao mesmo tempo os interesses do 

Fisco e dos contribuintes, entendemos que o projeto deve 
prosperar e merecer a aprovação desta Casa. 

Diante do 
Projeto de 
proposto. 

Conclusão 
exposto, nosso parecer é pela aprovação do 
Lei nQ 320/95, no 1Q turno, conforme foi 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Ajalmar Silva, relator 

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

No 321/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em 

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Centro 
Espírita José Horta, com sede no Município de Uberaba. 

Publicada, foi a proposição distribuída, para exame 
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou óbice à sua normal tramitação. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas 
regimentais. 

Fundamentação 
A referida entidade fundamenta suas atividades nos valores 

do cristianismo. Promove o aprimoramento moral de seus 
membros por meio do combate aos vícios e da prática da 
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amizade, da fraternidade e do amor ao prox1mo. 
Com seu trabalho, a instituição presta assistência social à 

comunidade, tornando-se, assim, merecedora do título 
declaratório de utilidade pública ora proposto. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 321/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 324/95 

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

De autoria do Deputado Hely Tarquínio, o Projeto de Lei nQ 
324/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Buritis -, com sede 
no Município de Buritis. 
Publicada em 27/6/95, foi a proposição encaminhada para 

exame preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que 
não encontrou óbice, na ordem jurídica, à sua normal 
tramitação. Cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria no 1Q turno, nos termos do 
art. 104, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos, que atua com dinamismo, visando a estimular o 
trabalho do excepcional por meio de exposições, cooperativas 
e oficinas. Promove, ainda, medidas de natureza educativa e 
societária de âmbitos municipal e regional, que visam a 
assegurar o ajustamento e o bem-estar do 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 324/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 334/95 

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

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em 
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Loja 
Maçônica Paz e Liberdade João Mendes de Magalhães nQ 2.259, 
com sede no Município de Matipó. 

Publicada, foi a proposição distribuída para exame 
preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade e apresentou a Emenda nQ 1. 
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 instituição tem por finalidade a prática do bem 
e da solidariedade, contribuindo para o aperfeiçoamento da 
humanidade. 

Pelo trabalho de difusão dos bons costumes na comunidade, a 
entidade faz jus ao título declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelas razões· expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 334/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LE 
No 335/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em 
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária Pró-Melhoramento das Vilas Nossa Senhora da 
Penha e Santo Agostinho, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Publicada, foi a proposição distribuída, para exame 
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou óbice à sua tramitação. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas 
regimentais. 

Fundamentação 
A referida instituição, sem fins lucrativos, tem por 

objetivo promover o desenvolvimento da comunidade em que se 
localiza. Nesse sentido, busca despertar nos moradores 
consciência cívica relativa à valorização e à preservação 
dos bens públicos e privados. 

Por beneficiar uma grande parcela da comunidade por meio de 
um trabalho de nobres objetivos, a entidade merece ser 
declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 335/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 336/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado 
em epígrafe declara de 
Cultural e Comunitária de 
do Serro. 

Bonifácio Mourão, o projeto de lei 
utilidade pública a Associação 

Milho Verde, com sede no Município 

Publicado, o projeto foi submetido à apreciação 
de Constituição e Justiça, que concluiu 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Pgora, o projeto vem a esta Comissão para o 

deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

da Comissão 
por sua 

1Q turno de 
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Fundamentação 
A referida Associação tem por finalidade preservar e 

estimular os valores culturais e históricos da comunidade em 
que se localiza. Por meio de palestras e conferências sobre 
assuntos de interesse comum, cria e mantém o espírito 
comunitário. 

Por lutar pela melhoria das condições sócio-econômicas da 
comunidade, a instituição merece ser declarada de utilidade 
pública. 

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

nQ 336/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 341/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 

De autoria da Deputada 
lei em epígrafe declara 
Particular Vicentino São 
Contagem. 

Relatório 
Maria José Haueisen, 
de utilidade pública 
Gonçalo, com sede no 

o projeto de 
o Conselho 

Município de 

Publicado, o projeto foi submetido à apreciação da Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Agora, o projeto vem a esta Comissão para o 1Q turno de 

deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

Entidade sem fins lucrativos, o Conselho Particular 
Vicentino São Gonçalo tem por escopo fundamental exercer a 
caridade, prestando socorro espiritual e material a todos 
aqueles que o procuram. 

Em cumprimento dos seus objetivos, a instituição realiza um 
trabalho voltado para o resgate da solidariedade humana. 

Pela ação altamente meritória que vem desenvolvendo, merece 
a entidade ser declarada de utilidade pública. 

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

nQ 341/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 352/95 

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

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei 
nQ 352/95 visa a declarar de utilidade pública o Grêmio 
Recreativo Assistencial Real Grandeza, com sede no Município 
de Juiz de Fora. 

Publicado, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Vem, agora, a matéria a esta ~omissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 
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Fundamentação 
A referida entidade, sem fins lucrativos, tem por 

finalidade precípua animar os festejos carnavalescos do 
município. Contribui de maneira marcante para a preservação 
da memória cultural da comunidade, divulgando músicos, 
composições e obras de autores locais. 

Pelas atividades desenvolvidas, a instituição merece ser 
declarada de utilidade pública. 

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

nQ 352/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 232/95 

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

A proposição em análise, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Loja Maçônica 
Dignidade e Luta, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Após a aprovação da proposição no 1Q turno, sem emenda, 

cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria no 2Q turno, em cumprimento dos trâmites 
regimentais. 

Evidencia o 
pela difusão 
beneficência. 

Fundamentação 
caráter social da referida entidade a sua ação 

da cultura maçônica e pela prática da 

A mencionada loja merece, pois, ser reconhecida de 
utilidade pública por este Legislativo. 

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

Lei nQ 232/95 no 2Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 280/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 280/95, do Deputado Glycon Terra Pinto, 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de 
Proteção e Assistência à Mulher, com sede no Município de 
Sete Lagoas. 

Após a aprovação do projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
A referida Associação é uma entidade civil com 

personalidade jurídica de direito privado e sem fins 
lucrativos. Tem por finalidade prestar assistência social a 
pessoas carentes do bairro em que se localiza, mediante a 
defesa de seus interesses e a promoção de atitudes de 
cooperação entre os moradores. 
Consideramos, portanto, oportuno e merecido o título 



43 

declaratório de utilidade pública que a proposição pretende 
outorgar à entidade em causa. 

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

nQ 280/95 em sua forma original. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 159/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 159/95, de autoria da Deputada Maria 

Olívia, que declara de utilidade pública o Núcleo de 
Pesquisas Arqueológicas do Alto Rio Grande - NPA -, com sede 
no Município de Andrelândia, 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 159/95 
Declara de utilidade pública- o Núcleo de Pesquisas 

Arqueológicas do Alto 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 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 disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Elbe Brandão 

Álvaro Antônio. 
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Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de 
Lei nQ 271/95; rejeição - Parecer da Comissão de Justiça 
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recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental 
para continuação dos trabalhos; questão de ordem - Palavras 
do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista - Antônio Júlio- Aílton Vilela -
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade Antônio Roberto Arnaldo Penna 
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro-
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros -
Kemil Kumaira -Luiz Antônio Zanto- Marcelo Cecé- Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia-
Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Helvécio- Simão 
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Pedro Toledo- Wilson Trópia. 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

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

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Valéria Sales Costa Sobrinho, Prefeito Municipal de 
Jabuticatubas, solicitando seja reconsiderada a decisão de 
se arquivar o processo de emancipação do Distrito de São 
José de Almeida e encaminhando documentos em que baseia seu 
pedido. (- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Ruy Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG, 
encaminhando documentos solicitados pela Casa, a 
requerimento do Deputado Irani Barbosa (cópia do balanço de 
1994 da Companhia e relação de pagamentos efetuados a 
fornecedores e empreiteiras. 

Do Sr. Gilson Assis Dayrell, Subchefe de Relações 
Intergovernamentais da Casa Civil da Presidência da 
República, acusando o recebimento do Oficio nQ 1.405/95 e 
informando que o assunto foi encaminhado ao Ministério da 
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, para 
exame. 

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

Plenário do Deputado Tarcisio Henriques, Secretário da 
Justiça. 
A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra 

aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente. 
Apresentação de Proposições 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 14/95 
Suprime o § 2Q do art. 15 da Constituição do Estado de 

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

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

de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Marcelo Gonçalves - Antônio Genaro - Clêuber Carneiro 

Sebastião Navarro Vieira - Anivaldo Coelho- Paulo Pettersen 
-José Braga- Arnaldo Penna- 'orge Hannas- Maria Olivia-
Geraldo Rezende - Ailton Vilela- Simão Pedro Toledo 
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Ibrahim Jacob- Olinto Godinho- Mauri Torres- Elbe Brandão 
- Bilac Pinto- Antônio Andrade - Rêmolo Aloise- Geraldo 
Santanna - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Álvaro Antônio 
- Péricles Ferreira - Marcelo Cecé. 
Justificação: A sistemática da licitação vem sofrendo 

grandes modificações no direito brasileiro, desde o seu 
incipiente tratamento no Código da Contabilidade Pública da 
União, de 1992, até a edição da Lei Federal nQ 8.666, de 
1993, passando pelo Decreto-Lei nQ 200, de 1967, e as Leis 
nQs 5.456, de 1968, e 6.946, de 1981, depois revogadas e 
substituídas pelo Decreto-Lei nQ 2.300, de 21/11/86, que 
instituiu o Estatuto Jurídico das Licitações e Contratos 
Administrativos. 

Tal estatuto editava disposições especificas para a União e 
suas autarquias e normas gerais para os Estados, municípios, 
o Distrito Federal e territórios, como também para suas 
entidades paraestatais. É o que consta nos seus arts. 1Q e 
2Q, c/c os arts. 85 e 86. Essas normas gerais agora 
encontram embasamento na Constituição da República, art. 22, 
XXVII, que dispõe: 

"Art. 22- Compete privativamente ã União legislar sobre: 
I - ......................................... . 
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas 

as modalidades, para a administração pública, direta e 
indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, nas diversas esferas de governo, e empresas 
sob seu controle;". 

Por normas gerais devem ser entendidas todas as disposições 
da lei aplicáveis indistintamente ás licitações e aos 
contratos da União, dos Estados. dos municípios e do 
Distrito Federal, bem como de seus desmembramentos. 
Conseqüentemente, no espaço reservado ao Estado para editar 

normas peculiares para suas licitações e contratos, entendeu 
o constituinte mineiro, complementando a legislação 
necessária ã regulamentação da matéria, que seria 
conveniente a edição do art. 15, cujo "caput" transcrevemos 
para maior esclarecimento da questão das competências: 

"Art. 15 -Observadas as normas gerais estabelecidas pela 
União, lei estadual disciplinará o procedimento de 
licitação, obrigatória para a contratação de obra, serviço, 
compra, alienação e concessão". 

Foi, portanto, acolhida a Lei nQ 9.444, de 1987, 
regulamentadora da matéria no âmbito estadual. 
Todavia, por uma questão de moralidade, entendeu o nosso 

legislador que seria oportuna a edição da seguinte 
disposição contida no § 2Q do mesmo artigo, ora objeto da 
emenda supressiva em análise: 

"§ 2Q- Para a determinação da modalidade de licitação, nos 
casos de obras e serviços de engenharia, compras e serviços, 
a cargo de qualquer dos Poderes do Estado ou de entidade da 
administração indireta, os limites máximos de valor 
corresponderão ã cinqüenta por cento dos adotados pela 
União". 
A prática administrativa vem demonstrando, entretanto, que 
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não se alcançaram melhores resultados no Estado, por este 
atuar no mercado em condições diferentes das da União e dos 
municípios, aumentada em muito a burocracia das compras 
governamentais, que se fracionam em razão do maior número de 
procedimentos licitatórios e de maiores exigências para as 
modalidades menos simples, como a tomada de preços e a 
concorrência. 

E isso em virtude de que a moralidade, que é fundamental 
para a justificação da existência da licitação e, "in casu", 
se traduz no principio da probidade administrativa (art. 37, 
§ 4Q da Constituição Federal), é dever de todo administrador 
público. Estando incluída como um princípio específico da 
licitação, constitui, naturalmente, uma advertência às 
autoridades que a promovem ou julgam. Conforme o dispositivo 
citado, o descumprimento desse princípio importa "a 
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, 
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação 
penal cabível". 

Com a emenda proposta, estaremos corrigindo uma limitação 
dispensável e até mesmo prejudicial ao bom andamento das 
compras do Estado, mesmo porque existem os mecanismos 
constitucionais anteriormente descritos, que se destinam a 
cuidar da moralidade das licitações. 
-Publicada, fica a proposta de posse da Mesa pelo prazo de 

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

PROJETO DE LEI No 422/95 
Modifica o art. 1Q da Lei nQ 9~021, de 13 de novembro de 

1985. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O art. 1Q da Lei nQ 9.021, de 13 de novembro de 

1985, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1Q -A Escola Estadual do Clemente do Meio, no 

Município de Visconde do Rio Branco, passa a denominar-se 
Escola Estadual Marta Sérgio Ferreira.". 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 1995. 
Ermano Batista 
Justificação: Quando da edição da Lei ng 9.021, de 1985, 

certamente por um lapso do legislador, grafou-se Clemente de 
Baixo, quando na verdade deveria ter sido grafado Clemente 
do Meio, localidade onde D. Marta e seu marido, Sr. Tomaz 
Ferreira, residiram por muitos anos, tendo ali suas 
propriedades rurais. 
Assim, necessária se faz a correção, até mesmo, por não 

existir no Clemente de Baixo qualquer estabelecimento da 
rede estadual de ensino. 
-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, in:iso I, do Regimento 
Interno. 
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PROJETO DE LEI No 423/95 
Institui o Dia do Maçom no Estado-de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica instituído o dia 20 de agosto para as 

comemorações do Dia do Maçom no Estado de Minas Gerais. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A maçonaria universal já comemora, no dia 20 

de agosto, o Dia do Maçom. Nessa data, a confraternização é 
programada em todas as lojas maç6nicas, cada uma realizando 
o evento de forma variada mas com o mesmo espírito. 

Este projeto apenas reforça o que, por tradicional costume, 
já vem sendo considerado com unanimidade pela maçonaria: o 
dia 20 de agosto é a data comemorativa do Dia do Maçom. 
-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 424/95 
Dispõe sobre condições de segurança nos estádios 

administrados pelo Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Nos estádios administrados pelo Estado de Minas 

Gerais deverão ser utilizadas cadeira em material plástico 
ou equivalente, fixas e numeradas. 

Parágrafo único -O material a ser aplicado, as condições 
de fixação, a distribuição e a numeração das cadeiras 
atenderá, prioritariamente, à segurança dos usuários. 
Art. 2Q- O bilhete de ingresso conterá o número da cadeira 

respectiva, com a indicação de sua localização. 
Art. 3Q- Caberá à administradora dos estádios, no prazo de 

um ano, equipar os estádios conforme esta lei, utilizando 
recursos provenientes de sua participação nos border6s. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 1995. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A violência nos estádios cresce de forma 

preocupante. Cabe-nos, pois, indicar os caminhos da paz. 
Este projeto tem por objetivo fundamental assegurar 

condições de segurança aos espectadores que freqüentam os 
estádios. A par destas condições de segurança, deve-se 
ressaltar que, se não se adotarem as providências 
estabelecidas no projeto, nenhuma disputa internacional 
poderá ter como sede os estádios mineiros. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

Administração Pública e de Fiscalização Financeira, para 
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do 
Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI NQ 425/95 
Acrescenta o § 4Q ao art. 48 da Lei nQ 7. 109, de 13 de 

outubro de 1977, que contém o Estatuto do Pessoal do 
Magistério Público do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O art. 48 da Lei nQ 7.109, de 13 de outubro de 

1977, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 
"§ 4Q - Desde que não concomitante e devidamente averbado, 

o tempo de serviço de professor ou especialista em educação, 
prestado ao poder público municipal, será aproveitado para o 
beneficio estatuído no parágrafo anterior.". 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 1995. 
Ermano Batista 
Justificação: A Lei nQ 8.980, de 10/12/85, ao dar nova 

redação ao§ 3Q do art. 48 da Lei nQ 7.109, de 13/10/77, que 
contém o Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado 
de Minas Gerais, contemplou os professores e os 
especialistas em educação com promoção ao grau final da 
classe a que pertençam, tão logo atinjam 25 anos de efetivo 
exercício, se do sexo feminino, e 30 anos, se do sexo 
masculino. 

O Decreto nQ 19.290, de 4/7/78, que regulamenta a Lei nQ 
7. 109, de 1977, no que trata de promoção, tolheu, de forma 
insensível. direito liquido e certo dos professores e das 
especialistas em educação. 

É público e notório que a grande maioria dos servidores, em 
alguma época, prestou serviços como professor municipal. 
podendo averbar o tempo de serviço para diversos fins, menos 
para os beneficios de que trata o§ 3Q do art. 48 da Lei nQ 
7. 109. de 1977. 

Nada mais justo que se repare essa falha, uma vez que os 
poderes federal, estadual e municipal interligam-se e 
dependem uns dos outros, convivendo, conseqüentemente, em 
harmonia, não havendo, assim, razão para discriminar os 
períodos de trabalho no magistério municipal. 

Por esse motivo, invoco o apoio dos meus pares, pois tal 
medida exprime indiscutivelmente a mais pura e salutar 
justiça . 
-Publicado, vai o 

Administração Pública 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

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

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

REQUERIMENTOS 
NQ 697/95, do Deputado Marco Régis, solicitando se consigne 

nos anais da Casa voto de congratulações com o Hospital das 
Clinicas da UFMG por seus 67 anos de fundação. (-À Comissão 
de Saúde e Ação Social.) 

NQ 698/95, do Deputado Anivaldo Coelho, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais, com 
vistas ao fornecimento de informações sobre a·:xílios de 
ordem financeira concedidos por essa Secretaria e outros 
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órgãos governamentais à Mineração Morro Velho S.A. (- À Mesa 
da Assembléia.) 

Da Comissão de Assuntos Municipais (2), publicados na 
edição de 1Q/9/95. 

Do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando oficie-se 
ao Ministro da Justiça para que a coordenação das 
negociações entre os sem-terra acampados na Fazenda Matão, 
no Município de Urucuia, e o Banco do Brasil fique a cargo 
da Coordenadoria de Defesa dos Direitos dos Cidadãos. 

Do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando oficie-se 
ao Presidente da República com vistas à determinação de 
levantamento dos imóveis rurais, ociosos ou de utilidade 
social duvidosa, de propriedade de órgãos da administração 
federal e de empresas públicas e de economia mista no 
Estado, para fins de reforma agrária. 

Do Deputado João Batista de Oliveira (3), solicitando 
oficie-se ao Presidente Nacional do INCRA, ao Presidente da 
República e ao Ministro da Agricultura, do Abastecimento e 
da Reforma Agrária com vistas à imediata desapropriação da 
Fazenda Matão, no Município de Urucuia, para fins de reforma 
agrária. 

Do Deputado 
Resolução nQ 
Administração 

Durval Ângelo, solicitando seja 
230/95 distribuído também à 

Pública. 
COMUNICAÇÕES 

o Projeto de 
Comissão de 

- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado 
Simão Pedro Toledo (2). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Dílzon Melo. 
O Deputado Dilzon Melo* Sr. Presidente, prezados 

companheiros, gostaria de, neste último dia do mês, 
complementar o brilhante pronunciamento feito pelo nosso 
colega Paulo Schettino, que fez referência a Getúlio Vargas 
e Juscelino Kubitschek. 

Em poucas palavras, queremos relembrar desta Tribuna as 
trajetórias de dois líderes políticos brasileiros que 
marcaram profundamente a vida deste País. São eles os ex-
Presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. 
Trata-se de duas personalidades políticas guindadas, em 

diferentes circunstâncias, à suprema magistratura da Nação. 
Ambos, a despeito de uma ou outra crítica que lhes possam 
fazer, cumpriram magistralmente o papel que a história lhes 
reservou. A par disso, a vida de ambos foi marcada pela 
tragédia. Vargas, sob o impacto de pressões insuportáveis, 
pôs fim à própria vida, no Palácio do Catete, no dia 
24/8/54; Juscelino, no momento em que se delineava o projeto 
de abertura política, em pleno Governo Geisel, foi vitimado 
por um estranho acidente automobilístico na via Dutra, tendo 
morte instantânea, no dia 22/8/76. 

A carreira de Getúlio Vargas, como homem público, projeta-
se no cenário nacional no contexto da Aliança Liberal e da 
Revolução de 1930. Vitorioso o movimento, ele assume a 
Presidência da República, para dar início a uma nova fase na 
vida do País, realizando as reformas desejadas pela 
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entre o Brasil velho e o 
pela atividade econômica 
que encontrava na política 
principal; e este, pela 

clima de garantias efetivas 

Deve-se ao Governo Provisório a inauguração de um novo 
pacto social, caracterizado pela colaboração entre Capital e 
Trabalho. A partir dele foram lançadas as bases da CLT. O 
primeiro Governo de Vargas, que se estende de 1930 a 1945, é 
assinalado pelas crises políticas internas e pela conturbada 
cena internacional, cujo clímax é a 2ª Guerra, entre 1939 e 
1945. Mas deve-se ao chamado segundo Governo varguista, 
iniciado em 31/1/51, a grande contribuição do político 
gaúcho ao processo de desenvolvimento econômico do Brasil. 
Já em março de 1951, na abertura da sessão legislativa, o 
Presidente, em mensagem enviada ao Congresso, apresentava as 
diretrizes gerais de seu programa governamental. Aí se 
preconizava uma política de desenvolvimento voltada para o 
aumento da produção de bens de consumo, alargamento do 
mercado interno, elevação da renda nacional e maior 
intervenção do Estado na economia, para garantir a expansão 
industrial. Um dos trechos do documento dizia:" O Brasil 
encara como um imperativo inadiável o seu desenvolvimento 
econômico intensivo, em perfeita harmonia com os demais 
países americanos. Esse desenvolvimento não depende apenas 
da política econômica e financeira interna, que venha a ser 
firmada pelo Governo ( ... ) o sucesso ou insucesso de 
qualquer política depende, em primeiro lugar, de sua 
perfeita inserção nas tendências e correlações regionais e 
mundiais que em grande parte determinaram as conseqüências 
da ação dos governos." 

Mesmo enfrentando desafios como a inflação, o desequilíbrio 
no balanço de pagamentos, a falta de máquinas e 
equipamentos, a insuficiência de energia e transportes e 
outros problemas, foi intensificada a política econômica que 
consolidou a infra-estrutura industrial brasileira, com a 
criação de importantes siderúrgicas e empresas como a 
PETROBRÁS, a ELETROBRÁS e tantas outras. 

Ao sair da vida para entrar na História, como escreveu em 
sua carta-testamento, Vargas legou à posteridade um Brasil 
que, apesar da crise política, estava preparado para atuar 
no mundo contemporâneo. Com ele, também, o trabalhismo é 
levado às últimas conseqüências pelo partido do qual foi 
fundador- o Partido Trabalhista Brasileiro-, que viveu a 
sua época áurea no Brasil, identificando-se profundamente 
com os anseios da massa trabalhadora. 

O Presidente Juscelino Kubitschek assumiu a direção do País 
em outras circunstâncias. Dono de invejável currículo 
político, ex-Prefeito de Belo Horizonte e ex-Governador de 
Minas Gerais, com êxitos incontestáveis, sua principal 
tarefa era pacificar um País que ainda vivia sob o trauma-da 
trag§dia ocorrida no Palácio do catete. Dessa missão ele :e 
desincumbiu com galhardia, com a sua personalidade otimista, 
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o seu grande tino administrativo e uma natureza avessa ao 
ressentimento. Enfrentou a oposição aguerrida da UDN e 
rebeliões militares com a serenidade e altivez que só os 
líderes autênticos podem ostentar. No campo econômico, 
grandes desafios estavam na ordem do dia. Embora tivesse 
indústrias, o Brasil via-se obrigado a importar todos os 
produtos industrializados de que se utilizava. Veículos, 
eletrodomésticos, todos os bens de consumo duráveis vinham 
do exterior. Juscelino teve a grande percepção das mudanças 
que começavam a ocorrer no cenário econômico mundial, 
principalmente com a disponibilidade dos capitais antes 
investidos nos países colonizados pelas potências européias. 
A partir daí ele reduziu gradualmente os entraves à entrada 
do capital estrangeiro em nosso território, abrindo o nosso 
mercado para empresas de outros países, que aqui se 
instalaram em grande número. A indústria nacional recebeu 
também notável apoio, criando-se a Fábrica Nacional de 
Motores e outros estabelecimentos industriais. Com a 
construção de Brasília chamada de meta-síntese , 
instalou-se no País um espírito de euforia. Pela primeira 
vez em nossa história, a Nação orgulhava-se de seus feitos e 
sentia poder ombrear-se aos países mais avançados do globo. 
Paralelamente a tudo isso, havia um clima favorável, 
propiciado por uma intensa fermentação cultural, provocada 
pelas realizações do Cinema Novo, do teatro, da música 
popular e até do desporto, com a ascensão do lutador Éder 
Jofre, da tenista Maria Ester Bueno e da Seleção Brasileira 
de Futebol, que se sagrou campeã do mundo na Suécia. 

Esse foi o espírito que marcou os anos JK: acelerado 
desenvolvimento econômico, dentro da meta de fazer o País 
crescer 50 anos em 5, democracia, otimismo. Foi tão bom que 
o Brasil nunca mais voltou a ser o mesmo depois de JK. 
Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek são duas referências 

importantes na história recente do Brasil. Não é exagero 
dizer que, nos Governos de ambos, a Nação encontrou-se a si 
mesma e sentiu-se capaz de realizar os seus grandes 
desígnios. Eis por que resolvemos, no último dia deste mês 
de agosto, relembrar aqui a trajetória política desses dois 
ilustres brasileiros. Não podemos deixar que se perca a 
memória das realizações positivas na história do País, pois 
elas são um exemplo a ser seguido pela posteridade. E hoje, 
no PTB, partido político em que militamos, também composto 
pelos Deputados Marcelo Cecé e Paulo Schettino, temos nos 
esforçado para dar continuidade aos ideais e objetivos 
traçados por esses dois grandes estadistas. 
Faço, aqui, menção ao Presidente do PTB de Minas Gerais, 

ex-Deputado Mílton Reis, que me pediu que falasse alto e de 
bom som do seu propósito de enaltecer neste mês de agosto, o 
mês de JK, as figuras desses dois grandes estadistas. Pediu-
me que dissesse também da sua satisfação em militar num 
partido por cujos ideais ele luta. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo 

Rezende. 
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O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, dois assuntos de profunda 
importância para a sociedade mineira me trazem a esta 
tribuna, na tarde de hoje. O primeiro deles diz respeito a 
um projeto de lei que apresentei, em 1984, à consideração 
dos meus ilustres pares nesta Casa legislativa, que dispunha 
sobre a obrigatoriedade da inclusão da matéria Orientação 
Sexual nos currículos de 5ª e 6ª séries do ensino 
fundamental. 
Muito bem. Naturalmente, o projeto foi às comissões 

técnicas da Casa legislativa mineira. E aí comecei a notar 
uma resistência monstruosa com relação à questão. 
Imediatamente, consegui informações relativas ao problema da 
inserção da orientação sexual na 5ª e 6ª séries do ensino 
fundamental, ou seja, quando a criança está entre 11 e 14 
anos. Consegui dados a respeito dos projetos que já existem 
e são executados no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio 
Grande do Sul. Entreguei essas informações ao setor técnico 
da Casa, que tem a obrigação de aprofundar nessas questões 
e, depois, emitir os pareceres. 

Ao ler a Ordem do Dia de hoje, 31 de agosto de 1995, 
deparo-me com a votação do parecer que conclui pela 
inconstitucionalidade da matéria. Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, será que São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande 
do Sul não estão inseridos na Federação brasileira? Por que 
nesses Estados é constitucional e em Minas é 
inconstitucional? Fica aqui a questão. Não vou pedir a 
nenhum Deputado que vote contrariamente à 
inconstitucionalidade; fica de acordo com a consciência de 
cada um. 

Em segundo lugar, como representante de uma grande parcela 
do povo mineiro, tenho a obrigação de falar sobre a questão 
das emancipações que estão para acontecer em Minas Gerais. 
Esta semana, toda a imprensa do Estado de Minas Gerais, da 
Capital e de algumas cidades importantes do interior 
destacou que existem Prefeitos de várias regiões - Vale do 
Mucuri, Jequitinhonha, Zona da Mata, Quadrilátero Ferrífero, 
Triângulo mineiro e Alto Paranaíba - escondendo de credores 
certas informações, como, por exemplo, de que, dos 756 
municípios mineiros, existem mais de 240 que estão 
quebrados, que não têm dinheiro para pagar as contas nem a 
folha de pagamento. Sr. Presidente, são 240 municípios, dos 
756. E a Assembléia, num ato de irresponsabilidade, de 
inconsciência da natureza do problema que o Estado vive, 
está propondo a emancipação de 122 distritos. Não contem com 
o Deputado Geraldo Rezende, que é consciente e está aqui 
para representar os interesses do povo mineiro. 
Quero que o pronunciamento desta tarde fique registrado nos 

anais da Casa, para que amanhã, quando o Deputado Geraldo 
Rezende reassumir esta tribuna para cobrar a 
responsabilidade dos representantes do povo mineiro, esteja 
com a retaguarda do que está sendo dito hoje perante esta 
magnânime Ass~mbléia Legislativa do Estado. 

Embora sejam oriundos do jornal "Estado de Minas", tenho 
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alguns dados de 1991, segundo os quais teríamos 98 distritos 
com menos de 300 residências. Temos que cumprir a lei, Sr. 
Presidente, e estou pedindo que o façamos. Não sou contra a 
emancipação. Só quero lembrar que cerca de 80% das 
declarações feitas pelos Prefeitos são irregulares, são 
falsas. Das 122 emancipações propostas, apenas 24 municípios 
teriam condições de serem emancipados. Na minha opinião, 
nenhum poderia ser emancipado agora, porque o Brasil está 
começando a colocar as coisas no rumo certo. 

Não é possível dar continuidade a essa municipalização em 
massa, porque isso implica criação de cargos de Prefeito, 
Vereador, construção de Prefeitura e Câmara de Vereadores, o 
que acarreta despesas, é claro. Acho melhor que, ao invés de 
socializarmos a miséria, socializássemos um pouquinho do 
recurso que hoje é arrecadado pelo Estado, analisando e 
fazendo propostas no sentido de obrigar os municípios-sede ~ 
darem um tratamento especial aos seus distritos. E 
necessário abandonar de vez a política do coronelismo, por 
meio da qual o Prefeito só trata bem o distrito caso isso 
seja interessante politicamente para ele. Esse coronelismo 
ainda é muito comum em Minas Gerais, mesmo estando próxima a 
chegada do terceiro milênio. 
Quero, Sr. Presidente e Srs. Deputados, aqui deixar com 

clareza minha pos1çao e minha opinião relativas a essa 
questão. Todos sabem que a lei determina que deve haver, no 
mínimo, 400 moradias na sede do distrito emancipando. Muito 
bem, aqui temos vários distritos que não obedecem 
absolutamente a esse requisito básico. É o caso dos 
Municípios de Abreus, com 141 moradias, Barra do Ariranha, 
com 180, Barreiro da Raiz, com 93, e vários outros com 85, 
83, 98 casas. Pasmem os senhores, temos até um tal de 
Levinópolis, requerendo sua emancipação com apenas 28 
moradias. Trata-se de uma grande irresponsabilidade. Com a 
vênia dos nobres pares, que são emancipacionistas, não 
podemos concordar com atitudes dessa natureza. Temos muitos 
outros municípios, nessas mesmas condições, pretendendo sua 
emancipação sem a menor condição de atendimento aos 
requisitos básicos. Aqui temos São Sebastião do Barreado, 
com apenas 19 casas, propondo a esta Assembléia a sua 
emancipação. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero dizer que mesmo que o 

distrito tenha 400 casas, 2.000 eleitores, irei, por dever 
de consciência, votar contrariamente à sua emancipação, 
embora, obviamente, meu voto seja vencido, uma vez que a 
grande maioria dos senhores votará favoravelmente. Mas 
marcarei minha posição, votando contra. 

Entendo que emancipar mais de 20 distritos no Estado, 
agora, é um exagero. Na verdade, deviam-se emancipar cerca 
de cinco ou seis distritos, no máximo, em Minas Gerais, que 
realmente têm condições de sobrevida, porque, caso 
contrário, passarão a viver do FPM, retirando um pouquinho 
daqui, um pouquinho dali, de Belo Horizonte, de Uberlândia, 
enfim, de todas as cidades, para pagar salários de Prefeitos 
e Vereadores, que terão emprego de quatro em quatro anos nas 
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Prefeituras que serão montadas. É o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 

tradicional Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Minas Gerais -considerado instituição-referência para a 
saúde em Minas Gerais e no Brasil - completou sessenta e 
sete anos de existência no último dia 21. 

Ao exaltá-lo, nesta oportunidade, desejaria fazê-lo não 
apenas na condição de ex-aluno da Faculdade de Medicina da 
UFMG, no período de 1967- 1971; não só com a nostalgia de 
meus tempos estudantis, quando ocupei o cargo de Secretário 
do Conselho Deliberativo do Diretório Acadêmico Alfredo 
Balena, sendo ao mesmo tempo Representante desse DA junto ao 
Restaurante Universitário Mendes Pimentel, pelo qual fui um 
dos beneficiados com bolsa de alimentação, entre milhares de 
alunos carentes que ela auxiliou e tem auxiliado. Ao 
enaltecê-lo pelo transcurso dos seus 67 anos de vida, tenho 
a subida honra de fazê-lo como representante de um mandato a 
mim outorgado pelo povo de Minas Gerais. Em razão disso, 
protocolei um requerimento solicitando seja consignado nos 
anais desta Casa um voto de congratulações com o HC da UFMG, 
esperando que os nobres pares o aprovem por ser a homenagem 
justa e oportuna. 

Ligado à Faculdade de Medicina da UFMG - com a finalidade 
de garantir aulas práticas para os alunos de medicina, 
enfermagem, psicologia, odontologia e fisioterapia ao 
longo de todos estes anos, devido ao grande esforço de 
diretorias e funcionários que têm estado à sua frente, o 
Hospital das Clínicas tornou-se um respeitado centro de 
pesquisa científica, com credibilidade no melhor meio 
científico do País. Como seu Diretor-Geral, neste biênio 
1994/96, está o Prof. João Lúcio dos Santos Júnior, e como 
Vice-Diretor e Diretor Clínico, o Prof. Rafael de Matos 
Paixão. 
Foi a partir de 1976 que a organização do hospital passou a 

se orientar por um modelo assistencial, que propunha a 
sistematização progressiva dos cuidados exigidos pelo 
paciente. De difícil operacionalização, caracterizava-se o 
modelo por ser inédito. 

Exatamente esse cuidado na relação com o paciente - o bom 
atendimento, médicos dedicados e competentes, o pensamento 
moderno com relação a saúde do cidadão - fez do Hospital das 
Clínicas da UFMG uma marca expressiva na área de saúde de 
Minas Gerais. Afinal, consultar e tratar-se no Hospital das 
Clínicas significa ser bem atendido sob todos os aspectos 
pelos melhores profissionais do Estado. 
O Hospital das Clínicas conta atualmente com cerca de 500 

professores e 3.011 funcionários, sendo 2.895 regidos pelo 
regime Único da União e 116 pela CLT. Com essa força de 
trabalho, são realizadas as atividades assistenciais e 
desenvolvidas as ações de ensino junto às comunidades 
ac1dêmicas e científicas. 

É importante ressaltar que, apesar da complexidade dos 
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pacientes assistidos, de uma unidade ambulatorial de grandes 
proporções, da existência de unidades especializadas e de 
uma área construída de SO.OOOm2, a relação de 
aproximadamente 8 funcionários por leito situa-se acima da 
média existente nos hospitais da rede própria do Ministério 
da Educação. 

Também é muito importante registrar que, com exceção dos 
leitos de apartamentos, todos os demais estão destinados 
integralmente ao atendimento a pacientes do SUS - Sistema 
Unificado de Saúde, perfazendo um total de 365, ou seja, 
94,8% da capacidade operacional do hospital. 

Entre os serviços clínicos a disposição da população 
incluem-se as unidades de Imaginologia e, mais recentemente, 
as unidades de Transplante de Fígado e Medula óssea, além 
dos serviços de Videoendoscopia e Videocirurgia, entre 
muitos outros. 

Para garantir uma assistência de boa qualidade à saúde e 
manter as atividades de produção de conhecimento e de 
formação de recursos humanos sem prejuízo da assistência, o 
Hospital das Clinicas da UFMG criou as seguintes divisões 
assistenciais: Divisão Cirúrgica, Divisão Pediátrica, 
D1visão Toco-Ginecológica e Divisão de Emergências. 
E muito oportuno lembrar que os serviços oferecidos pelo 

hospital ganharam espaço na Grande Belo Horizonte e no 
interior de Minas. São muito procurados, entre outros, os 
serviços de Clínica Médica, Oftalmologia, Ginecologia 
Obstetrícia, Hematologia-Oncologia e Cirurgia Pediátrica. 

Por todo esse trabalho, por todos esses serviços, pela 
garra das diretorias que têm estado à frente da Instituição, 
pelo caráter de assistência destinada basicamente à 
população carente, pela importância que tem para a 
comunidade científica de Minas Gerais, por todos estes 
fatores, os 67 anos da Fundação do Hospital das Clínicas da 
UFMG devem ser também festejados pela população de Belo 
Horizonte. Não há dúvida, o aniversário do Hospital das 
Clínicas deve ser inserido definitivamente na história desta 
Capital. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo 
Gonçalves. 

O Deputado Marcelo Gonçalves Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, imprensa, venho hoje para denunciar o que 
considero uma injustiça contra o povo de Vila Almeida, 
Distrito de Jaboticatubas. Cumpriram-se totalmente os 
requisitos para a emancipação político-administrativa do 
distrito, no entanto agora questiona-se a Lei Municipal nQ 
632, de 20/6/89, que delimita o perímetro urbano. O 
questionamento é uma clara tentativa de inviabilizar o 
processo. Acredito que essa polêmica acontece porque 
interesses políticos procuram se sobrepor à legalidade e à 
justiça. Quero, então, fazer um apelo aos colegas, membros 
da Comissão de Emancipação, para que não se permita que um 
claro jogo político se sobreponha à verdade dos fatos. 
Hoje o processo de Vila Almeida foi arquivado pela Comissão 

de Emancipação, porém já entramos com um recurso na Casa, 
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para que se faça justiça. 
Acredito que os prezados pares que não conhecem Vila 

Almeida e os que a conhecem estão até surpresos com o 
arquivamento do processo. O distrito tem vida própria e mais 
de 400 casas. Parece, infelizmente, que os interesses 
políticos de alguns Deputados se contrapõem a essa 
emancipação. Portanto, venho hoje a esta tribuna fazer essa 
denúncia e procurar justiça. Vila Almeida fica 35km distante 
de Jaboticatubas, tem uma agência do Banco do Brasil, tem 
posto de saúde e todos os requisitos exigidos. Entretanto, 
arquivaram o processo de Vila Almeida por causa de fatores 
políticos. 

No meu entendimento, a lei tem pontos duvidosos. Falar na 
existência de 400 casas no núcleo urbano é questionável. 
Muitos Deputados já indagaram o que é núcleo urbano e 
receberam como resposta que não é a sede urbana mas sim a 
sede nas imediações. Fica aqui, portanto, o meu alerta e o 
meu apoio ao Distrito de Vila Almeida. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Marcos 
Helênio. 
o Deputado Marcos Helénio Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, público aqui presente, 
gostaria da atenção de todos, principalmente da imprensa, 
para o fato que pretendo denunciar aqui, hoje. 
Apesar de respeitar todos os Deputados desta Casa, gostaria 

de saber por que o Deputado Romeu Queiroz comandou, ontem à 
noite, a rejeição de um projeto que previa a apreensão de 
veículos automotores oficiais, quando estivessem sendo 
usados fora do horário de serviço. Lamentavelmente, 30 
Deputados o acompanharam, sem saber sequer o que estavam 
votando. 

Nunca questionei voto de ninguém, mas gostaria de saber o 
que está por trás disso. Já vi concessionárias, empreiteiras 
e cartórios por trás de determinados projetos. Entretanto, 
quem estaria por trás de um projeto que trata da apreensão 
de carros oficiais utilizados fora do horário de serviço? 
Ora! Será que o Governador iria pedir para que esse projeto 
fosse rejeitado, sendo que ele passou por todas as comissões 
a que foi distribuído, recebendo parecer pela 
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade, 
foi aprovado em 1Q turno e iria também ser aprovado em 2Q 
turno, ontem à noite? 

Essa atitude é uma represália a quem? Ao PT, em virtude de 
haver pedido uma análise melhor, a fim de verificar a 
questão do projeto sobre cinto de segurança, pois parece que 
houve, novamente, a intervenção de concessionárias? Será que 
é represália do Deputado Romeu Queiroz? 

Respeito todos os votos, mas esse voto foi imoral, esse 
voto descredenciou a Assembléia Legislativa. Será que vamos 
continuar usando carros oficiais para piqueniques, passeios 
na praia ou compras nos "shoppings"? Será que vamos ficar 
calados, mesmo sabendo quem usa os carros oficiais para 
essas finalidades? 

Esse foi um fato que envergonhou esta Assembléia, pois o 
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projeto tramitou normalmente, sendo aprovado em todas as 
comissões. O Deputado Jairo Ataíde, com sua dignidade e seu 
conhecimento, apresentou uma emenda aperfeiçoando-o ainda 
mais, e não sei por que cargas-d'água, ontem à noite, 30 
Deputados- é até um número cabalístico, lembrando as 30 
moedas com as quais Jesus foi traído - votaram pela rejeição 
do projeto. Isso é triste e denigre esta Casa. 

Não quero entrar muito em determinados aspectos, pois esta 
Assembléia- e a imprensa poderá investigar a fundo- tem 
muita sujeira em termos de ASLEMG, de ADSERVIS, de ASFAS e 
de IPLEMG. Vamos pôr tudo isso para fora! Vamos apurar tudo 
isso! 
Respeito todos os Deputados, não sou radicalista, procuro 

votar com o Governo sempre que o projeto é sério. Tenho 
agido sempre dessa maneira. Entretanto, esse projeto está 
tramitando na Casa há bastante tempo. No ano passado, ele 
foi aprovado em todas as comissões, mas teve que ser 
arquivado, pois a legislatura chegou ao final. Foi 
desarquivado este ano e aprovado novamente em todas as 
comissões, com o objetivo de acabar com os gastos, com o 
abuso de determinadas pessoas que usam indiscriminadamente 
os carros oficiais. Como é que esse projeto pode ser 
rejeitado, justamente no momento em que o Governo reclama da 
falta de verbas, diz que pretende demitir não sei quantas 
mil pessoas e atrasa o pagamento dos funcionários? 
Gostaria de saber - estão me indagando - o motivo do atraso 

do pagamento dos funcionários desta Casa. Os Deputados podem 
e recebem adiantamentos, pois amanhã o dinheiro estará 
depositado em nossa conta. Mas isso não ocorrerá com os 
funcionários, que irão receber o pagamento somente no dia 5 
e ainda terão de pagar multa em suas prestações. 

Penso que foi uma vergonha que tenha acontecido isso ontem 
à noite. Os Deputados podem e devem votar com o Governo, 
porque eles são governistas. Mas isso não tem nada a ver, 
pelo contrário, o projeto é para beneficiar o Governo 
Eduardo Azeredo, evitando gastos desnecessários daqueles que 
utilizam carro oficial fora do serviço. Sabemos que são 
muitos, e a população cobra, porque está cansada de ver 
carro de chapa fria levando criança para a escola, para o 
"shopping" e para a praia. 
Várias Prefeituras entrariam com projetos análogos, pedindo 

que no seu município acontecesse a mesma coisa. Ontem o 
Líder do Governo levantou, comandando como se fosse um 
maestro, pedindo que votassem contra. Muitos Deputados hoje 
me falaram que não sabiam nem em que estavam votando. É 
lamentável, porque é um projeto que não tem nada contra o 
Governo; é para moralizar. Sua rejeição é contra o povo. Ou 
seria uma resposta ao PT? O PT tem respeitado a Casa. Sou 
uma pessoa moderada, nunca radicalizei nenhum projeto, 
sempre discuti todos aqueles que são razoáveis. Agora, eu 
queria, no mínimo, esta explicação por parte do Deputado 
Romeu Queiroz: quem pediu para retirar o projeto? Foi alguma 
empreiteira ou o quê? Não tenho relação com empreiteira, com 
concessionária ou com cargos oficiais. Isso me preocupa e me 
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deixa realmente decepcionado. Vou ser sincero: não vale a 
pena continuar sendo Deputado. Esta é minha última 
legislatura, porque isso é vergonhoso. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso. 
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

imprensa, povo nas galerias, inicialmente, gostaríamos de 
nos solidarizar com as questões levantadas pelo colega 
Deputado Marcos Helênio e compartilhar com ele a indignação 
por ver um projeto tão bom, que visa preservar o interesse 
do Estado, ter um tratamento como esse projeto teve. 

Também quero me manifestar com relação ao pagamento do 
funcionalismo da Casa. Ao transitar hoje na Assembléia, 
escutamos 1numeras manifestações de preocupação do 
funcionalismo com relação ao não-pagamento dos funcionários 
no dia de amanhã. Gostaríamos de solicitar da Mesa e da 
Diretoria-Geral que revejam esse posicionamento, se ele 
realmente procede, para que se possa atender aos interesses 
dos funcionários, a fim de que estes possam honrar seus 
compromissos. 
Srs. Deputados, estamos aqui hoje para falar de um projeto 

de nossa autoria, em tramitação nesta Casa, que dispõe sobre 
as condições para preenchimento, exerc1c1o e vacância de 
cargo de direção nas autarquias, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e fundações pertencentes ao 
Estado de Minas Gerais. Gostaria de fazer uma breve leitura 
de alguns tópicos e também alguns comentários. 

- Lê o Projeto de Lei nQ 404/95 e sua justificação, 
publicados na edição de 26/8/95. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Paulo 
Schettino. 
o Deputado Paulo Schettino Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, imprensa, galeria, volto hoje à 
tribuna para falar novamente a meus pares sobre um problema 
triste que está acontecendo com relação à assistência médica 
em nosso Estado. 

Os ex-guardas c1v1s e os ex-fiscais de trânsito, que são 
aproximadamente 1.600, juntamente com suas famílias, estão 
totalmente sem assistência médica. O que ocorre, Sr. 
Presidente, é que quando as corporações foram extintas eles 
não foram incorporados à Previdência do Estado para efeito 
de assistência médica. A Secretaria da Segurança fazia 
convênios, e os servidores eram atendidos por entidades 
particulares. De algum tempo para cá, esses convênios têm 
sido feitos com a Previdência do Estado. Ocorre que, há 
vários dias, os convênios venceram, e a Secretaria da 
Segurança adotou medidas pertinentes para que eles fossem 
renovados, mas, infelizmente, por motivos que desconheço, a 
Secretaria da Fazenda não repassou a verba para a 
Previdência do Estado. Assim, Sr. Presidente, esses 
funcionários, quase todos aposentados e mais idosos, estão à 
mercê da sorte, jogados de qualquer maneira, sem nenhuma 
assistência médica. 

O Hospital do IPSE~G não atende a esses funcionários, 
porque a Secretaria da Segurança não fez o repasse da verba. 
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Se o convênio fosse entre o Estado e a iniciativa privada, 
ainda poderíamos entender, mas é do Estado com o Estado. 
Poder-se-ia alegar que a entidade privada não havia recebido 
o pagamento e, logicamente, não poderia prestar a 
assistência médica. 

Essas pessoas estão na maior dificuldade. Os senhores sabem 
que a assistência médica em nosso Estado é ineficiente e que 
nosso sistema de saúde pública é totalmente precário. Assim, 
esses funcionários não têm a quem recorrer. 

Apelo novamente ao Sr. Governador do Estado e ao Secretário 
da Fazenda para que liberem esse dinheiro para a Previdência 
do Estado, para que os ex-fiscais de trânsito e os ex-
guardas-civis, juntamente com suas famílias, sejam atendidos 
pelo IPSEMG, recebendo a devida assistência médica. Era o 
que tinha a dizer. Muito obrigado. 

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

Deputados, senhores e senhoras que nos visitam nesta tarde, 
imprensa aqui presente, estivemos, esta semana, precisamente 
no dia 29, terça-feira, em Montes Claros, em companhia do 
Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia, que fez o 
lançamento do Programa Mineiro de Desenvolvimento Integrado, 
a convite da AMAMS e de autoridades dos setores industrial e 
político daquela cidade. Na ocasião, o Vice-Governador, em 
presença de mais de uma centena de empresários e políticos, 
estando a Casa representada pelos Deputados Péricles 
Ferreira, Gil Pereira, Jairo Ataíde e por mim, pôde debater 
com a comunidade norte-mineira esse programa do Governo. 
Entre os assuntos tratados em Montes Claros, um chamou a 

atenção, inclusive da imprensa belo-horizontina: foi a 
reestruturação do Estado. O Vice-Governador, em nenhum 
momento, disse que o Estado iria demitir 7 mil funcionários. 
Ele deixou claro que, para que o Estado possa cumprir a sua 
meta de investimento da ordem de US$4.000.000.000,00, de 
1996 a 1999, teria que procurar recursos internacionais e 
conter os gastos, principalmente internos, diminuindo a 
dívida que, no final de 1995, chegará aos R$6.000.000,00. E 
disse claramente que o primeiro plano do Governo nessa meta 
de reestruturação do Estado será a valorização do 
funcionário público estadual, aquele funcionário que 
trabalha, que faz a história do nosso Estado. Os 
funcionários que não trabalham, que encaram o serviço 
público estadual como um "bico", aqueles funcionários 
viciados em atestados médicos seriam punidos, tanto o 
funcionário como o médico que está fornecendo o atestado 
falso. Isso é óbvio, é claro e acontece em toda sociedade 
moderna que quer crescer. 

Mas, em nenhum momento, o Sr. Walfrido dos Mares Guia disse 
que vai punir ou demitir funcionários do Estado de Minas 
Gerais. Ele discorreu também sobre a questão da saúde 
pública. A prioridade do Estado é investir na saúde pública, 
para diminuir essa agonia, esse caos que estamos vivendo 
hoje. A educação de alto nível é também prioridade. Os 
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recursos hídricos, principalmente para a região norte-
mineira, foram citados bem como a implementação do Projeto 
Jaíba, motivo do nosso pronunciamento de ontem. Já estão 
assegurados recursos de US$89.000.000,00 para serem 
aplicados nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, em 
projetos de irrigação dos rios Jequitinhonha e Pardo. 

Com relação ao sistema viário, deixou claro a necessidade 
de o Estado aplicar recursos na duplicação da Fernão Dias, 
no ramal Pirapora a Unaí, e da Rodovia do Vale do Aço. Há 
programas avançados no setor habitacional como o Pró-
Saneamento e o Pró-Habitação, em que Minas Gerais terá 
recursos de US$169.000.000,00, beneficiando, principalmente, 
o trabalhador de baixa renda, aquele que ganha até três 
salários mínimos. É o trabalhador que não tem acesso aos 
bancos oficiais, que nem é recebido por seus gerentes. 
Foram essas as palavras do Sr. Walfrido dos Mares Guia. 
Palavras claras, que estão gravadas e foram mal 
interpretadas por um segmento da imprensa belo-horizontina. 
Em nenhum momento, o Sr. Walfrido se colocou contra a 
modernização do Estado ou contra o funcionalismo público de 
Minas Gerais, que é o principal sacrificado nessa história 
toda. O Sr. Walfrido tem o nosso apoio, o apoio desta Casa, 
e todo esse plano será amplamente debatido pelos Deputados, 
livremente, na presença da sociedade mineira. Muito 
obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) 

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 comunica ao Plenário que enviou ofício ao 

Presidente do TRE-MG para que seja retirado da listagem 
encaminhada àquele órgão o Distrito de São José de Almeida 
(Vila Almeida), do Município de Jabuticatubas, uma vez que a 
perícia realizada pela Comissão de Assuntos Municipais 
constatou a inexistência de mais de 400 moradias no núcleo 
urbano do distrito. 
A Presidência informa ao Plenário que inicia hoje, dia 31 

de agosto, o prazo regimental de três dias para a 
apresentação de emendas de 2Q turno à Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 5/95, do Deputado Leonídio Bouças, que dá 
nova redação ao inciso III do art. 64 da Constituição do 
Estado. 

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

das comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado 
Simão Pedro Toledo (2) - falecimento dos Srs. Ruy Vieira 
Carneiro e Benedito de Mel~, em Pouso Alegre (Ciente. 
Oficie-se.). 
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Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 271/95, do Deputado 
Geraldo Rezende (ex-Projeto de Lei nQ 1.989/94), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de incluir a matéria Orientação 
Sexual nos currículos da 5ª e da 6ª séries do ensino 
fundamental. O parecer conclui pela inconstitucionalidade do 
projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. 
À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade 
do Projeto de Lei nQ 319/95, do Deputado Glycon Terra Pinto, 
que dá nova redação ao art. 159, "caput", da Lei nQ 11.404, 
de 26/1/94, que contém normas de execução penal. O parecer 
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, 
o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o 
projeto. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Ângelo, 

em que solicita seja o Projeto de Resolução nQ 230/95 
distribuído, também, à Comissão de Administração Pública. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se. 

- Ato contínuo, são submetidos a votação e aprovados, 
regimentalmente, cada um por sua vez, requerimentos do 
Deputado João Batista de Oliveira (5), em que solicita sejam 
encaminhados ofícios ao Presidente da República, ao Ministro 
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e ao 
Presidente Nacional do INCRA, para que seja feita a imediata 
desapropriação da Fazenda Matão, situada no Município 
mineiro de Urucuia, para fins de reforma agrária; ao 
Presidente da República, a fim de que determine rigoroso 
levantamento dos imóveis rurais de propriedade de órgãos da 
administração federal, direta e indireta, e de empresas 
públicas e de economia mista, no Estado de Minas Gerais, 
ociosos ou de utilidade social duvidosa, que possam ser 
parcelados, para fins de reforma agrária; ao Ministro da 
Justiça, para que fique a cargo da Coordenadoria de 
Defesa dos Direitos dos Cidadãos, vinculada a seu 
Ministério, a coordenação das negociações entre os 
trabalhadores sem terras acampados na Fazenda Matão, no 
Município de Urucuia, e o Banco do Brasil, o proprietário, 
que tem em seu poder um mandado judicial de reintegração e 
posse daquele imóvel (Oficie-se.). 

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais, contendo 
solicitação ao TRE-MG para realização de consulta 
plebiscitária à população dos Distritos de Cordeiro de Minas 
e São Cândido, quanto à sua anexação ao Município de 
Ipatinga. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 



z 
i3 

"' 
·~ 
'"' § 
2 
c 
C) 

V> 

"' E 
Q) 

;;; 
Vi 
C) 

"C 

"' C) 

·~ 
"' c; 
c. 
o 
V> 
"' e 
c. 
E 

63 

Sr. Presidente, peço O Deputado Ermano Batista 
verificação de votação. 

O Sr. Presidente - é regimental. A Presidência vai proceder 
à verificação de votação. Solicito aos Deputados que ocupem 
os seus lugares. (- Pausa.) Os Deputados que votaram a favor 
do requerimento queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se 
assentar. Os Deputados que votaram contra o requerimento 
queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. Votaram a 
favor 14 Deputados; votaram contra 6 Deputados, perfazendo o 
total de 20 Deputados. Não hà "quorum" para votação. A 
Presidência torna sem efeito a votação do requerimento. 

Questões de Ordem 
O Deputado Ivo José O senhor declarou aprovado o 

requerimento antes da solicitação ... 
O Sr. Presidente - A verificação só é possivel após a 

declaração do resultado. 
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, quantos Deputados 

estão nas comissões? 
O Sr. Presidente - Deputados presentes nas comissões podem 

ser considerados para efeito de "quorum", não participando 
das votações. A votação exige um número regimental, que é de 
39 votantes. Participaram, agora, apenas 20 Deputados, não 
havendo, portanto, "quorum". Foi anulada a votação do 
requerimento. 
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, V. Exa. poderia 

verificar com mais precisão o Regimento Interno? 
O Sr. Presidente- Se v. Exa. solicitar a recomposição de 

"quorum", a Presidência acatarà a sua solicitação. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior Entendi, Sr. 

Presidente, que V. Exa. colocou em votação um requerimento 
que foi aprovado. Na verificação de votos, novamente, o 
requerimento foi aprovado. Agora, V. Exa. diz que não hà 
"quorum", Sr. Presidente? 
O Sr. Presidente A Presidência não proclamou o 

requerimento como aprovado na verificação de votação. A 
Presidência anunciou que votaram a favor 14 Deputados, e 
contra 6 Deputados, o que perfaz o total de 20 votantes. Não 
hà "quorum" para votação. 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, primeiramente, 
V. Exa. deu o requerimento como aprovado. 

O Sr. Presidente- Na votação simbólica. Foi solicitada a 
verificação da votação e esta demonstrou a inexistência de 
"quorum" para votação. 
O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, V. Exa. 

proclamou que tinha sido aprovado o requerimento e, logo 
depois de aprovada a verificação de "quorum", demorou um 
tempo para efetuá-la. Gostaria que v. Exa. usasse de bom-
senso. 

O Deputado Ivo José -Solicito ao 
tranqüilidade, verifique como 
encaminhamento. O senhor falou 
declaração de aprovado, o Deputado 
verificação de votação. 

Sr. Presidente que, com 
foi procedido o 

"aprovado". Após essa 
Ermano Batista pediu a 

O Sr. Presidente A Presidência vai determinar a 
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recomposição de "quorum", para verificar se é possivel a 
renovação da votação. 
o Deputado Gilmar Machado -Há comissões em funcionamento 

na Casa e, quando há comissões em funcionamento, o número de 
Deputados presentes nelas é considerado para efeito de 
"quorum" para votação. O ilustre Presidente não mencionou o 
número de presentes nas comissões para efeito de "quorum". 
o Sr. Presidente A Presidência já determinou a 

recomposição de "quorum". 
o Deputado Gilmar Machado A Presidência Ja fez uma 

votação em que todos os presentes terão que ser anunciados 
primeiro para, depois, fazer a recomposição de "quorum", 
porque já estávamos em regime de votação. 
O Sr. Presidente - A Presidência responde a v. Exa. que, no 

momento da verificação de votos, só estavam presentes em 
Plenário 20 Deputados. 
o Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, isso eu já sei. 

Agora, o senhor tem que ver que há comissões em 
funcionamento neste horário. 
O Sr. Presidente - Por isso mesmo, a Presidência vai 

proceder á recomposição do "quorum". 
o Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, o artigo do 

Regimento Interno é muito claro. Estamos em regime de 
votação. Feita a votação, o ilustre Presidente tem que 
considerar quem está aqui e quem está nas comissões. O 
ilustre Presidente não pode recompor o "quorum" e, depois, 
começar uma nova votação, o que já foi feito, sem considerar 
que havia Deputados nas comissões a serem consideradas para 
efeito de "quorum". 

O Sr. Presidente - A votação foi anulada por inexistência 
de Deputados presentes em Plenário, participando da votação. 
Não houve "quorum". 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, o senhor está 

passando por cima do Regimento Interno. Estamos solicitando 
a lista, e a lista tem que ser considerada para efeito de 
yotação. O senhor não pode suspender algo que antes existia. 
E esta a questão de ordem que quero apresentar á Mesa. 

O Sr. Presidente - A Presidência acaba de ser informada de 
que há 7 Deputados participando das comissões, perfazendo um 
total de 27 Deputados presentes na Casa. Não há, portanto, 
"quorum" para a votação. Se V. Exa. entender, pode solicitar 
a recomposição de "quorum", e a Presidência, então, acatará 
a solicitação e fará a chamada dos Deputados. O número de 
Deputados presentes nesta Casa, neste momento, é de 27: 7 
nas comissões e 20 em Plenário. Portanto, não há "quorum". 
o Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente, 

então quer dizer que os requerimentos que foram aprovados 
também estão sem efeito, e não só esse? Então, toda a sessão 
está sem efeito? 

O Sr. Presidente - Havia "quorum" para a abertura dos 
trabalhos. o procedimento foi regimental, a votação foi 
simbólica, e nenhum dos Deputados requereu a verificação de 
votação. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior Se não havia 
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"quorum" para uma votaçâo, para as outras também nâo havia. 
O Sr. Presidente - Só foi verificada a inexistência de 

"quorum" na votaçâo desta matéria. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente, 

esta Casa está cometendo uma injustiça muito grande. Demos 
permissâo para o povo decidir a emancipação de 146 
municípios, por que nâo mais uma? 

O Sr. Presidente - A Presidência informa que V. Exa. está 
tratando de matéria vencida. 

O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, peço a 
suspensão dos trabalhos por 5 minutos, para que as 
Lideranças possam conversar. Requeiro à Mesa que 
providencie, nesse intervalo, a gravaçâo da fita no momento 
das palavras do ilustre Presidente com relação aos 
resultados da votaçâo. Pedimos a suspensâo da reunião por 5 
minutos e requeremos a fita gravada daquele momento. 

O Sr. Presidente - É regimental. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A sessão está suspensa por 5 minutos. 
Reabertura da Reunião 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Questões de Ordem 

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, gostaria de 
fazer um registro. Estão aqui os alunos do pré-escolar da 
Escola Berenice Martins, que funciona ao lado da Escola 
Estadual Pandiá Calógeras, e os alunos do Instituto de 
Educação de Minas Gerais, que foram surpreendidos por uma 
decisão da Secretaria da Educação do Estado de Minas Gerais, 
determinando o fechamento e encerramento das atividades 
dessas escolas. Não posso acreditar que isso esteja 
ocorrendo com o sistema de ensino, que foi propalado a todos 
os ventos como o melhor e que foi premiado pelo UNICEF com a 
qualidade total de ensino. É inacreditável que, neste 
momento crucial da vida brasileira, a Secretaria da Educação 
encerre as atividades de escolas pré-escolares do nosso 
Estado. 
Sr. Presidente, essas crianças estâo aqui fazendo um apelo 

a esta Casa, para que nós sensibilizemos o Governo do 
Estado, para que esta decisão da Secretaria da Educação não 
se concretize. Caso contrário, este será o maior absurdo 
registrado na história da educação de Minas Gerais. 
Sr. Presidente, gostaria de comunicar a V. Exa. que eu, 

juntamente com o Deputado Gilmar Machado e uma comissâo de 
pais de alunos dessas escolas, iremos à Secretaria da 
Educação, agora, tentar anular essa decisão lamentável, 
tomada pelo Governo do Estado. Muito obrigado. 

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, é lamentável 
que nós, Deputados Estaduais, não respeitemos o direito de 
cada um. Isso ocorre principalmente com a Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização. Depois de analisar 
criteriosamente e com o acompanhamento da Consultoria da 
Casa o processo de anexação dos Distritos de São Cândido e 
Cordeiro de Minas à Ipatinga, emitindo parec8r favorável, 
ela voltou atrás. Na fundamentação do pedido de anexação, 
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foi argumentado que a população deseja isso porque os 
distritos estão mais próximos de Ipatinga, além do que 
estariam ligados a um município que possui uma receita 
fantástica. Esses dois distritos estão longe, sim, do 
Município de Caratinga. As estradas que ligam os distritos à 
sede são intransitáveis e não há, em curto e médio prazos, 
nenhuma esperança de investimentos nessa região. 
Pedimos o apoio dos nossos colegas, para que aprovemos esse 

requerimento de consulta plebiscitária. É bom que deixemos 
essa decisão ou para o povo sofrido daqueles distritos, ou 
para a Câmara Municipal de Caratinga. Acho que atropelar 
aqui essa votação seria frustrar os anseios desse povo, que 
saiu de Cordeiro de Minas e de São Cândido buscando o seu 
direito de se emancipar. 

Já houve, outro dia, um movimento para que o Distrito de 
Delta não se emancipasse e para que tivesse o direito de ter 
a consulta plebiscitária. Se isso passar a acontecer, é 
melhor encerrarmos os trabalhos da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização e deixar de lado, de uma vez por 
todas, os processos de emancipação. Queremos dar condições 
aos distritos de se emanciparem, se eles tiverem os 
requisitos exigidos. 

Em respeito a esse povo que saiu de tão longe, pedi~ia o 
apoio dos Deputados à aprovação desse requerimento. E um 
direito deles. Se a Câmara de Caratinga rejeitar o pedido, 
isso é um problema daquela Casa. 
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, esta Casa ganha na 

tarde de hoje uma motivação a mais, com a presença das 
crianças do Instituto de Educação e do Pandiá Calógeras, 
somados à população de Cordeiro de Minas, São Cândido e São 
Sebastião da Barra, três distritos que estão apresentando à 
Assembléia Legislativa uma proposta inédita: querem 
desmembrar-se dos seus municípios e passar a pertencer aos 
municípios aos quais têm ligada a sua vida natural; onde têm 
educação, atendimento à saúde e serviços de abastecimento. 
São Cândido e Cordeiro de Minas têm ligação com Ipatinga, e 
São Sebastião da Barra está ligado a São João do Oriente, 
deixando de pertencer a Iapu. 

Acompanhamos esse desejo da população durante o processo de 
discussão nas comissões. Eles estão comparecendo à 
Assembléia toda semana, para acompanhar de perto o sério 
trabalho da Comissão de Assuntos Municipais e da 
Consultoria. 

As diligências feitas pelos Deputados da Comissão de 
Assuntos Municipais foram fundamentais para que pudéssemos 
conhecer a realidade dos distritos. Não podemos frustrar 
esse desejo da população. Não podemos impedir que o processo 
tenha continuidade. Não estamos fazendo nenhum favor à 
população, que está apenas exigindo o que lhe é de direito. 
Quando votamos requerimento que pede a realização do 
plebiscito, estamos dando seqüência a esse processo. "A 
posteriori", as Câmaras vão se posicionar, e isso se dará 
antes de o projeto de le~ ser apresentado nesta Casa. 

Está havendo uma grande confusão. Por isso, estamos 
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percebendo uma movimentação dos Deputados, que, até o 
momento, não tiveram a oportunidade de conhecer de perto a 
realidade dos distritos. Fazemos um apelo aos Deputados para 
que venham ao Plenário concluir a votação, a fim de que a 
população possa levar hoje ainda para a sua comunidade uma 
posição favorável ao plebiscito. 

O Deputado Marcos Helênio Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, público aqui presente, estamos apresentando esta 
questão de ordem, em respeito à população dos Distritos de 
São Cândido e de Cordeiro de Minas, que aqui comparece, e ao 
pessoal do pré-escolar da Escola Pandiá Calógeras. Não 
estamos querendo alterar nenhuma votação. Desejamos apenas 
que haja respeito durante as votações. Houve uma decisão nas 
comissões temáticas, como bem disse o Deputado Ivair 
Nogueira. Surge, então, um "lobby" de um Secretário de 
Estado, porque ele é genro do Prefeito de Caratinga, que lhe 
pede para fazer um "lobby" e mudar a votação. Que Assembléia 
é esta? A Comissão de Assuntos Municipais fez diligências, 
verificou as condições legais e aprovou o parecer, e houve a 
votação aqui também. O Presidente repetiu duas vezes 
"aprovado", mesmo dando tempo para ver se se mudava o 
resultado, mas não houve condições de se mudá-lo. O 
resultado foi a vitória, que deve ser respeitada. 

está 
ter 

Queremos dizer que esse servilismo na Casa 
desmoralizando o Poder Legislativo. Precisamos 
independência, autonomia ou, então, vamos ser apenas um 
anexo do Palácio da Liberdade. 

O Deputado João Batista de Oliveira -Sr. Presidente, eu 
gostaria de discutir os temas e de solidarizar-me com os 
alunos, pais, professores e servidores do Instituto de 
Educação e do Pandiá Calógeras, aqui presentes. Quero 
registrar, Sr. Presidente, que se encontram, neste Plenário, 
dois movimentos de lutas por direitos e por cidadania: os 
alunos de escolas estaduais e a população de São Cândido e 
de Cordeiro de Minas. 

Fico perplexo com relação à questão do fechamento do 
Instituto de Educação, até porque o Governo do Estado de 
Minas Gerais vem fazendo uma grande propaganda quanto à 
educação, dizendo que não só o salário cresceu, mas também a 
dignidade. 

É com muita tristeza que vemos uma escola como essa, 
verdadeiro modelo a ser seguido, atacada dessa forma. Aqui 
registro minha tristeza, a tristeza daqueles que, como nós, 
trabalham na periferia de Belo Horizonte e ficam sem um 
referencial para se espelhar no futuro. Um referencial como 
o grande educandário que sempre foi o Instituto de Educação. 
Aqui registro minha participação nessa luta. 
Gostaria de dizer, Sr. Presidente, como membro da Comissão 

de Assuntos Municipais, da luta da população de São Cândido 
e Cordeiro de Minas pela sua anexação. Não podemos fugir 
desse assunto, até porque muitos distritos, ao invés de 
pleitearem sua emancipação, poderiam solicitar anexação, 
originando nova divisão do território de Minas Gerais e 
trazendo uma melhor distribuição de renda para o Estado. 
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Quero lembrar aos colegas Deputados que este Plenário 
aprovou todos os requerimentos da Comissão de Assuntos 
Municipais até hoje. Será que vamos ser contrários somente 
ao requerimento de São Cândido e de Cordeiro de Minas? 
Gostaria de pedir a colaboração de todos os Deputados, já 

que fizemos um grande trabalho na Comissão, visitando 
distritos, conferindo documentos na madrugada, para não 
vetarem especificamente o trabalho de um Deputado. Esta Casa 
deve mostrar à população o produto do trabalho conjunto dos 
Deputados desta Assembléia. Em nome da democracia e da 
soberania popular, peço a todos os colegas a aprovação do 
requerimento da população de São Cândido e de Cordeiro de 
Minas. 
o Deputado Alencar da Silveira Júnior 

primeiramente, gostaria de cumprimentar 
Pandíá Calógeras, que hoje nos visitam 
justo. 

- Sr. Presidente, 
os estudantes do 
e fazem um apelo 

Em segundo lugar, quero afirmar que, como v. Exa. sabe 
perfeitamente, sempre fui contra a emancipação, sendo essa a 
minha postura nesta Casa. Mas, uma vez que esta Assembléia 
aprovou os requerimentos de 146 municípios e levando em 
conta que, em minha vida particular, sempre decidi o que 
seria melhor ou pior para mim, creio que a oportunidade dada 
aos outros municípios deve ser estendida aos que ora a 
pleiteiam, e eles saberão o que é melhor para seus 
distritos. 

Peço aos Deputados que compareçam ao Plenário e votem 
favoravelmente ao requerimento, deixando a decisão com a 
população, com os moradores, porque nós, nesta Capital, não 
conhecemos o problema daquela região. O caminho deve ser 
decidido pela população do distrito. Ou tomarão uma decisão 
errada e arcarão com as conseqüências ou agirão 
acertadamente, em seu próprio nome, e é o que sinceramente 
desejamos: Eles necessitam da oportunidade de errar ou 
acertar. E o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, nós, que 
solicitamos a suspensão dos trabalhos, queremos agradecer à 
Mesa pelos entendimentos que nos permitiram fazer a 
verificação do processo. Entendemos que o procedimento 
correto será adotado pela Mesa. Para a recomposição do 
"quorum", pediria que ela levasse em consideração as 
comissões que estão em funcionamento, para que possamos dar 
seqüência aos nossos trabalhos e para que as pessoas que 
estão aguardando a votação possam sair com um resultado. 
Fazemos, então, um apelo aos Deputados que nos estão ouvindo 
nos gabinetes para que desçam a fim de fazermos a votação. 
Queremos dizer aos trabalhadores de escolas que estão aqui, 

aos alunos e aos país, que a Comissão de Educação desta 
Casa, da qual faço parte, se deslocou para a Secretaria da 
Educação, representada por nosso Presidente, Deputado Iraní 
Barbosa. Tenho certeza de que, hoje ainda, a Secretária 
Adjunta da Educação vai rever essa posição equivocada que 
tomou de suspender os trabalhos da escola. Tenho certeza de 
que as crianças vão poder, amanhã, tranqüilamente, voltar 
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aos estudos. Aquele lamentável documento vai ser revisto, e 
todos vão sentir a grande contribuição que o Instituto de 
Educação oferece para todos os mineiros. E Minas Gerais, que 
sempre esteve na frente do processo de ensino-aprendizagem, 
não vai parar um trabalho de mais de 30 anos. 
O Presidente da Assembléia recebeu um documento de uma 

criança, na Praça das Bandeiras, e colocou esta Casa como 
intermediária para resolver essa questão, tenho certeza, não 
a favor ou contra o Governo, mas a favor da educação de 
Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras dos nobres 
Deputados. Quanto à última questão de ordem, a Presidência 
responde ao Deputado Gilmar Machado que, na recomposição de 
"quorum", levaremos em consideração o número de Deputados 
que estejam participando de reuniões de comissões. A 
Presidência lembra ao Plenário, dado o grande número de 
questões de ordem, que às 16h15min, regimentalmente, teremos 
de passar para a 2ª fase da reunião. A Presidência solicita 
ao Sr. Secretário que proceda à chamada de recomposição de 
"quorum". 
O Sr. Secretário (Deputado Dílzon Melo) (- Faz a 

chamada.). 
Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados. Não há 

nenhum Deputado participando de reunião de comissão. Não há 
"quorum" para prosseguimento de nossos trabalhos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente, 

sugiro que o painel eletrônico do Plenário seja atualizado, 
porque ele está registrando que estão acontecendo reuniões 
neste momento. Entretanto, não há comissão permanente ou 
temporária funcionando, agora. 

O Sr. Presidente -A reunião da comissão seria às 15h30min, 
e já são 16 horas; portanto, os trabalhos já foram 
encerrados. 

Palavras do Sr. Presidente 
Esta Presidência registra e agradece a presença do público 

nas galerias. Agradece, de forma carinhosa e especial, a 
presença dos alunos da Escola Estadual Berenice Martins 
Prates, anexa à Escola Estadual Pandiá Calógeras, e os 
cumprimenta pelo bom comportamento nas galerias, de modo a 
não perturbar os trabalhos desta Casa legislativa . 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Não havendo "quorum" para o 

prosseguimento de nossos trabalhos, a Presidência encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates 
de amanhã, dia 1Q de setembro, às 9 horas. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM lQ DE SETEMBRO DE 1995 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- Falta de "quorum". 
COMPARECIMENTO 

-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
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Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Maria José Haueisen-
Ibrahim Jacob - Almir Cardoso - Anivaldo Coelho - Bonifácio 
Mourão - Dimas Rodrigues - Geraldo Nascimento - João .Leite -
Miguel Martini -Raul Lima Neto- Wilson Trópia. 

Falta de "Quorum" 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por 
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária 
de debates de segunda-feira, às 20 horas. 
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia dez de agosto de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Alberto Pinto Coelho, Bonifácio 
Mourão (substituindo este ao Deputado Anderson Adauto, por 
indicação da Liderança do PMDB) e Marcos Helênio 
(substituindo o Deputado Geraldo Nascimento, por indicação 
da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alberto 
Pinto Coelho, assume a direção dos trabalhos, declara aberta 
a reunião e solicita ao Deputado Bonifácio Mourão que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. Encerrada a 1a parte dos 
trabalhos, passa-se à 3a fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. Tendo em vista a 
ausência do Deputado Anderson Adauto, relator do Projeto de 
Lei nQ 159/95, o Deputado Bonifácio Mourão faz a leitura do 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria 
no 2Q turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Ailton Vilela- Raul 

Lima Neto. 
ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA -
Às dez horas do dia vinte e dois de agosto de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo 
Penna e Anivaldo Coelho, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo 
Santanna, declara abertos os trabalhos, informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e 
solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência 
informa que os Projetos de Lei nQs 272, 279, 282, 287, 288, 
289, 348 e 351/95 foram convertidos em diligência. Passa-se 
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à 2ª parte da reunião, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre propos1çoes sujeitas a apreciação do 
Plenário da Assembléia. A Presidência co~~=a em votação o 
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 40/95, éjiada em virtude 
de requerimento do Deputado Leonídio Bouças aprovado em 
reunião anterior. Após a votação, é aprovado o parecer do 
relator, Deputado Arnaldo Penna, que conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria na forma do Substitutivo nQ 1. A Presidência coloca 
em votação o parecer do Deputado Anivaldo Coelho, relator do 
Projeto de Lei nQ 278/95, adiada em virtude de requerimento 
aprovado em reunião anterior. Após a votação, é rejeitado o 
parecer, que conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade da matéria na forma do 
Substitutivo nQ 1. Nos termos regimentais, a Presidência 
designa o Deputado Simão Pedro Toledo como novo relator da 
matéria. Continua em discussão o parecer do Deputado Simão 
Pedro Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 309/95, adiada em 
virtude de pedido de vista formulado pelo Deputado Leonídio 
Bouças. Após discussão e votação, é aprovado o parecer, que 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da matéria na forma do Substitutivo nQ 1. 
Registra-se neste momento a presença dos Deputados Irani 
Barbosa e Durval Ângelo, bem como dos ex-Deputados Gerardo 
Renault e João Ferraz, que são convidados pela Presidência a 
tomarem assento à mesa. Prosseguindo, o Presidente dá 
continuidade à discussão do parecer do Deputado Simão Pedro 
Toledo, relator do Projeto de Resolução nQ 230/95, adiada em 
virtude de pedido de vista formulado pelo Deputado Anivaldo 
Coelho. Fazem uso da palavra os Deputados Anivaldo Coelho, 
Irani Barbosa e Durval Ângelo, que fazem indagações ao ex-
Deputado Gerardo Renault, atual Presidente do IPLEMG, a 
respeito do projeto em discussão, que pretende promover 
modificações naquele Instituto. Ainda nesta fase, o Deputado 
Anivaldo Coelho apresenta três propostas de emenda ao 
substitutivo, que são submetidas à apreciação do relator. 
Este se manifesta favoravelmente às Propostas de Emenda nQs 
1 e 2 e contrariamente à de nQ 3. A Presidência encerra a 
discussão e submete o parecer a votação, salvo propostas de 
emenda, o qual é aprovado. O Presidente submete a votação as 
Propostas de Emenda nQs 1 e 2, com parecer favorável do 
relator, as quais são aprovadas, e a Proposta de Emenda nQ 
3, com parecer contrário do relator, a qual é rejeitada. A 
Presidência suspende a reunião por 10 minutos para que seja 
dada nova redação ao parecer, nos termos regimentais. 
Reabertos os trabalhos, o Presidente solícita aos Deputados 
que subscrevam o parecer do relator, Deputado Simão Pedro 
Toledo, que conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Resolução nQ 
230/95 na forma do Substitutivo nQ 1 com as Emendas nQs 1 e 
2, de autoria do Deputado Anivaldo Coelho. Com a palavra, o 
Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei nQ 41/95, 
emite parecer no qu21 conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade da matéria na forma do 
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Substitutivo nQ 1, que apresenta. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Na ausencia do Deputado 
Leonídio Bouças, relator do Projeto de Lei nQ 112/95, a 
Presidência redistribui a matéria ao Deputado Anivaldo 
Coelho, que emite parecer no qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Na ausência do Deputado Marcelo Gonçalves, relator 
do Projeto de Lei nQ 319/95, a Presidência redistribui a 
matéria ao Deputado Anivaldo Coelho, que emite parecer 
no qual conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade 
e pela antijuridicidade da matéria. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. O Presidente, regimentalmente 
apoiado, determina o encaminhamento da proposição ao 
Plenário para inclusão em ordem do dia. Com a palavra, o 
Deputado Anivaldo Coelho, relator do Projeto de Resolução nQ 
354/95, emite parecer no qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria. Submetido a discussão e votação , é aprovado o 
parecer. Passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a discussão 
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Na ausência do Deputado Leonídio Bouças, relator 
dos Projetos de Lei nQs 137 e 299/95, a Presidência 
redistribui a matéria ao Deputado Anivaldo Coelho, que emite 
pareceres nos quais conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade das proposições. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Simão Pedro 

Toledo - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às nove horas e quinze minutos do dia dezesseis de agosto de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados João Leite, Antônio Roberto e 
Sebastião Costa, 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 passa a palavra ao 
Deputado Antônio Roberto, o qual lê os seguintes oficios: da 
Sra. Rosa Maria Bicalho, Presidente do Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal - UNAFISCO -, em 
que manifesta preocupação com a reforma previdenciária, no 
que diz respeito aos aposentados e pensionistas do serviço 
público; do Sr. Wilmar José Vargas, Presidente da Câmara 
Municipal de Campo Bom, encaminhando requerimento daquele 
órgão, em que se solicita o apoio desta Casa, quando da 
reforma da Previdência Social, às reivindicações dos 
aposentados; do Sr. Waldemar Souza Franco, Prefeito 
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Municipal de Andradas, em que solicita apoio à aprovação da 
emenda que visa a manter os direitos adquiridos dos 
funcionários ativos e inativos e dos pensionistas, 
constantes no art. 40, §§ 4Q e 5Q, da Constituição Federal; 
do Deputado Mário Mamede, Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Cidadania da Assembléia Legislativa do Ceará, 
convidando o Deputado João Leite, Presidente da Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais desta Casa, para 
participar do II Seminário Cearense sobre Justiça, Segurança 
e Cidadania, a ser realizado nos dias 20, 21 e 22/9/95, em 
Fortaleza. Ato contínuo, o Presidente passa à discussão e à 
votação de proposições da Comissão. O Deputado João Leite 
apresenta requerimento em que solicita sejam convidados o 
Secretário de Estado da Criança e do Adolescente, o 
Presidente da FEBEM, um representante da Comissão de 
Transição da FEBEM, um da Comissão de Apoio à Transição da 
FEBEM, um dos funcionários da entidade e um do Conselho 
Curador da Criança a fim de debaterem sobre o processo de 
transição da FEBEM. Em virtude de o requerimento ser de 
autoria do Presidente da Comissão, Deputado João Leite, este 
passa a Presidência ao Deputado Antônio Roberto, que submete 
à votação o requerimento, o qual é aprovado sem restrições. 
Nos termos regimentais, o Deputado João Leite reassume a 
Presidência e, nada mais havendo a ser tratado, agradece o 
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. 
João Leite, Presidente - Antônio Roberto - José Braga -

Sebastião Costa. 
ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
INQUÉRITO- PARA, NO PRAZO DE 
EXISTÊNCIA DE ESCRAVIDAO POR 
DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO 
MINAS 

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

VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE 

Às onze horas e quinze minutos do dia dezessete de agosto de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Carlos Pimenta, 
Almir Cardoso e Gil Pereira, membros da Comissão 
supracitada, estando presente, também, o Deputado José 
Braga. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e solicita ao 
Deputado Carlos Pimenta que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a ouvir os Srs. Ivan Collares de Aguiar, Subdelegado 
de Montes Claros; Maria Aparecida de Souza, Coordenadora 
Executiva da Comissão Pastoral da Terra; Antônio Fabiano 
Gonçalves, Coordenador da Fiscalização do Trabalho, 
Segurança e Saúde do Trabalhador da OBT de Minas Gerais; e 
Carlos Magno, da Delegacia Regional do Trabalho, que, na 
oportunidade são convidados a tomarem assento à mesa. 
Prosseguindo, a Presidência çoncede a palavra aos Deputados 
Carlos Pimenta, Almir Cardoso e Gil Pereira, ~ue tecem 
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algumas considerações iniciais. O Presidente agradecendo a 
presença dos convidados e comunica o andamento dos trabalhos 
da Comissão. Com a palavra, os convidados, cada um por sua 
vez, fazem exposições sobre o tema em pauta, objeto desta 
CPI. Segue-se um amplo debate entre parlamentares e 
convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reun1ao, o Presidente agradece a 
presença dos Deputados e dos convidados, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Almir Cardoso Antônio 

Roberto. 
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER A ESTUDOS SOBRE O MERCOSUL E SEU IMPACTO POLÍTICO, 
ECONÔMICO E SOCIAL EM MINAS GERAIS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Alberto Pinto Coelho, Elbe 
Brandão e Toninha Zeitune, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alberto 
Pinto Coelho, declara aberta a reunião e solicita à Deputada 
Elbe Brandão que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidência esclarece que a reunião se destina 
a tratar de assuntos de interesse da Comissão e indaga aos 
Deputados se há alguma sugestão a ser apresentada. A 
Deputada Elbe Brandão apresenta requerimento em que solicita 
sejam convidados a participar de reunião desta Comissão o 
Secretário de Estado de Esportes, Lazer e Turismo, Deputado 
Ademir Lucas, e o Presidente da TURMINAS, Sr. Paulo Safady 
Simão. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A 
Deputada apresenta, ainda, requerimento em que pleiteia seja 
verificada, no âmbito do setor competente desta Casa, a 
possibilidade de serem traduzidos para o inglês e o 
espanhol, num glossário, os termos técnicos empregados pelos 
parlamentares no dia-a-dia, tendo em vista a perspectiva do 
MERCOSUL; a solicitação deferida pela Presidência. A seguir, 
o Presidente apresenta requerimento de autoria do Deputado 
José Maria Barros em que solicita seja convidado o 
Secretário-Geral da Câmara de Comércio do MERCOSUL, Sr. 
Nasser Rajab, para comparecer a reun1ao desta Comissão. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprido o 
objetivo da reunião, a Presidência agradece o comparecimento 
dos Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
José Maria Barros, Presidente -Alberto Pinto Coelho 

Djalma Diniz - Elbe Brandão. 
ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez hÕras e quinze minutos do dia vinte e três de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Antônio 
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Roberto, Wilson Trópia e Marcelo Cecé, membros da 
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Vice-
Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, assume a direção 
dos trabalhos e, havendo número regimental, solicita ao 
Deputado Wilson Trópia que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. O Presidente informa que a reunião tem a 
finalidade de ouvir o Sr. Romeu Scariolli, Presidente do 
Centro de Assistência Industrial para o Meio Ambiente 
CAlMA -, o qual fará uma exposição sobre a entidade. 
Participam, também, da reunião os Srs. Sérgio A. Guimarães, 
Wanderley Coelho Baptista e Shelley Carneiro, representando 
o CAlMA; José Carlos Maciel, representando a AÇOMINAS; 
Cláudio Malar, representando a FIAT; Flávio Baeta, 
representando o SEBRAE, e a Sra. Beverley Liu, representando 
a FEAM. O Presidente convida o Sr. Romeu Scariolli para 
tomar assento à mesa e 1n1c1ar sua exposição. Em seguida, 
passa-se à fase de debates, quando fazem uso da palavra os 
Deputados Ronaldo Vasconcellos, Wilson Trópia e Antônio 
Roberto, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reun1ao, o Presidente agradece a presença de 
todos, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, em dia e horário já estabelecidos, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. 
Ivo José, Presidente- Ronaldo Vasconcellos- Wilson Trópia 

- Marcelo Cecé - Antônio Roberto. 
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
APURAÇÃO ÕAS CAUSAS QUE LEVARAM Á PARALISAÇÃO DAS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL CARDIOMINAS, BUSCAR POSSÍVEIS 
SOLUÇÕES PARA A RETOMADA DAS MESMAS, AMPLIAÇÃO DE SEUS 
OBJETIVOS COMPATÍVEL COM AS MACROPRIORIDADES DE MEDICINA 
CURATIVA 

o 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e três de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Antônio Roberto, Hely Tarquínio e 
Sebastião Costa, (substituindo este ao Deputado Leonídio 
Bouças, por indicação da Liderança do PFL). Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Roberto, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Hely Tarquínio 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a 
Presidência informa que se encontra sobre a mesa oficio do 
Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando a esta 
Comissão o resultado da inspeção técnica de engenharia 
realizada nas obras do Hospital CARDIOMINAS pelos 
engenheiros do Tribunal de Contas. O Presidente determina 
que esse documento seja enviado à Consultoria. A seguir, a 
Presidência informa que a reunião se destina a dar 
prosseguimento aos trabalhos da Comissão e indaga dos 
membros presentes se há alguma sugestão a ser feita. O 
Deputado Hely Tarquínio apresenta dois requerimentos: o 
primeiro, solicitando o comparecimrnto a reunião desta 
Comissão do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Sr. 
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Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, e dos assessores que 
participaram da elaboração do estudo técnico de engenharia 
do Hospital CARDIOMINAS; o segundo, solicitando o 
comparecimento do Diretor do Departamento Estadual de Obras 
Públicas, Sr. Rodrigo Octávio Coutinho Filho, a reunião 
desta Comissão. Colocados em votação, cada um por sua vez. 
são os requerimentos aprovados. Nada mais havendo a ser 
tratado, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. 
Antônio Roberto, Presidente Hely Tarquínio Jorge 

Hannas. 
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
quatro de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, 
Jorge Eduardo de Oliveira, Luiz Antônio Zanto e Jorge 
Hannas, membros da Comissão supracitada. Encontram-se 
presentes, também, os Deputados José Braga, Marcelo 
Gonçalves e Hely Tarquínio. Havendo número regimental. o 
Presidente, Deputado Marco Régis, 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 Presidência lê oficio 
do Sr. Pedro Victor Cafuri, Diretor da Diretoria Regional de 
Saúde- DRS- de Patos de Minas, solicitando que a Comissão 
interceda ao Governador do Estado para que se examine a 
situação dos vencimentos dos servidores da Secretaria de 
Saúde. O Presidente solicita à assessoria que analise o 
ofício. Prosseguindo, a Presidência passa à discussão e à 
votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Deputado Jorge Hannas emite 
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 233/95 no 2Q turno, na forma proposta. O Deputado 
Marco Régis emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei nQ 257/95 no 2Q turno, na forma 
proposta. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
293/95 no 1Q turno com a Emenda nQ 1. Submetidas a discussão 
e votação, cada uma por sua vez, são as proposições 
aprovadas. Ato contínuo, o Presidente justifica a ausência 
do Deputado Carlos Pimenta e anuncia a presença da Sra. Veda 
Lúcia do Couto, cirurgiã-dentista, que é convidada a compor 
a mesa. A oradora, por meio da projeção de "slides". inicia 
pronunciamento sobre suas atividades profissionais junto ao 
núcleo odontológico para pacientes especiais. Participam do 
debate os Deputados presentes. O Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira solicita à expositora que faça por escrito um 
histórico das dificuldades que enfrenta o núcleo 
odontológico, para que a Comissão possa encontrar as 
soluções desejadas. A sugestão é aceita por todos os membros 
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece o comparecimento da convidada e dos parlamentares, 
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convoca os membros da Comissão para a próxima reun1ao 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas - Jorge Eduardo 

de Oliveira- Marco Régis- Hely Tarquínio. 
ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Anderson Adauto, João Leite e Gilmar 
Machado, membros da Comissão supracitada. É registrada 
também a presença dos Deputados Almir Cardoso, Ailton Vilela 
e Alencar da Silveira Júnior. Na ausência do Presidente, o 
Deputado Anderson Adauto assume a direção dos trabalhos e, 
havendo número regimental, declara aberta a reunião e 
solicita ao Deputado João Leite que proceda à leitura da ata 
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Prosseguindo, o Presidente informa que a 
reunião se destina a ouvir a Sra. Berenice Regnier Menegale, 
Secretária de Estado da Cultura, e o Sr. Eduardo José 
Guimarães Álvares, Presidente da Fundação Clóvis Salgado, 
que discorrerão sobre a situação funcional da Orquestra 
Sinfônica de Minas Gerais. É registrada a presença da Sra. 
Zeuza Ferreira Jardim de Miranda, assessora da Secretária da 
Cultura, e das Sras. Ana Maria Melo e Edna Ângelo Montoli, 
assessoras do Presidente da Fundação Clóvis Salgado. Logo 
após, a Presidência passa a palavra aos convidados, que 
expõem a situação crônica em que se encontra a Orquestra 
Sinfônica de Minas Gerais, no que diz respeito à questão 
salarial. Passa-se à fase de debates, com a participação de 
todos os parlamentares e convidados, além do Sr. Ronaldo 
Augusto de Araújo, integrante da mencionada orquestra. 
Prosseguindo, a Presidência procede à leitura do 
requerimento de autoria do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior, solicitando o apoio da Comissão ao repasse das 
verbas de complementação da Fundação Clóvis Salgado e à 
melhoria da base salarial no plano de carreira dos 
funcionários dessa Fundação. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos 
convidados e dos demais participantes, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a se 
realizar no dia 30/8/95, às 10 horas, no Plenarinho II, com 
a finalidade de se apreciarem as matérias da pauta, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. 
Irani Barbosa, Presidente- Gilmar Machado- Arnaldo Penna. 

ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez hÕras do dia vinte e quatro de agosto de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões, os Deputados Bonifácio Mourão, Elbe Brandão e 
Álvaro Antônio, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Vice- Presidente, Deputado Bonifácio 
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Mourão, assume a direção dos trabalhos, declara aberta a 
reunião e solicita à Deputada Elbe Brandão que proceda à 
leitura da reun1ao anterior, que, 1 ida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que 
foram designados, anteriormente, os relatores das 
proposições em pauta. Passa-se, a seguir, à fase de 
apreciação de proposição sujeita à deliberação do Plenário 
da Assembléia. Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão, emite 
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 285/95. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado. A seguir, passa-se à 2a parte da reunião, com a 
discussão e a votação de proposições sujeitas à deliberação 
conclusiva da Comissão. Ainda com a palavra, a Deputada Elbe 
Brandão emite pareceres mediante os quais conclui pela 
aprovação dos Projetos de Lei nQs 163, 196, 197 e 204/95. 
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são 
esses projetos aprovados. Na ausência do Deputado José Maria 
Barros, relator dos Projetos de Lei nQs 92, 217, 221, 225, 
226 e 213/95, a Deputada Elbe Brandão faz a leitura dos 
pareceres, já assinados pelo relator, os quais concluem pela 
aprovação dos citados projetos. Colocados em discussão e 
votação, cada um por sua vez, são projetos aprovados sem 
restrições. Na ausência dos Deputados Paulo Schettino e 
Sebastião Helvécio, relatores, respectivamente, dos Projetos 
de Lei nQs 160 , 161 , 172 , 194 , 202/95; e 136, 176, 203, 
209/95, fica o Deputado Álvaro Antônio incumbido de proceder 
a leitura dos pareceres, já assinados pelos relatores, os 
quais concluem pela aprovação dos citados projetos. 
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são 
esses projetos aprovados por unanimidade. Prosseguindo, o 
Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, emite pareceres 
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei 
nQs 9, 198, 216, 159 e 187/95, que, submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados sem restrições. 
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, 31 de agosto de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros - Alberto 

Pinto Coelho. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
-NQ 6/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o Projeto de Lei nQ 
6/95 cria o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor e dá outras providências. 
Publicada, foi a proposição enviada à Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, apresentando as Emendas 
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nos 1 a 3. A seguir, foi a matéria remetida à Comissão de 
Defesa do Consumidor, que opinou por sua aprovação com as 
Emendas nQs 1 a 3, apresentadas pela Comissão que a 
antecedeu, e com a Emenda nQ 4, que apresentou. Agora, vem o 
projeto a esta Comissão para que seja elaborado o parecer 
nos limites de nossa competência. 

Fundamentação 
A promulgação da Lei nQ 8.078, de 11/9/90, foi seguida de 

amplas manifestações de diversos setores econ6micos 
nacionais, que acreditavam ser impossível o atendimento dos 
preceitos ali contidos. Julgavam-na por demais severa. 
O passar dos anos, contudo, veio mostrar que a lei estava 

simplesmente estabelecendo normas essenciais para que se 
garantissem direitos para o consumidor. 

No entanto, o que hoje observamos é que, embora já tenhamos 
efetivado importante conquista no campo da legislação, muito 
ainda temos que caminhar para que os produtos atinjam de 
fato a qualidade esperada e exigida pelo consumidor 
brasileiro. 

Com esse objetivo é que se justifica a criação de um fundo 
de proteção e defesa do consumidor. 
Ora, muitos dos empresários nacionais realizaram relevantes 

aprimoramentos em seus produtos, de forma que muitos dos 
produtos brasileiros possuem qualidade equivalente à 
observada nos países do Primeiro Mundo. Percebe-se, todavia, 
que, em alguns casos, o consumidor continua recebendo 
produtos de qualidade abaixo da legalmente exigida. E essa 
realidade permanece, pois o sistema de fiscalização e 
punição instituído pela Lei nQ 8.078, de 1990, não possui 
recursos no montante necessar1o, o que acaba por 
inviabilizar o cumprimento de sua função na forma como a 
população exige. 
O fundo é, assim, o instrumento adequado para que se 

transfiram a esses órgãos as verbas esperadas. 
Acrescentamos ao projeto de lei emenda em seu art. 1Q com 

os propósitos de expandir a ação do fundo a fim de que possa 
ser usado para cumprimento dos diversos objetivos da 
Política Nacional das Relações de Consumo e de excluir dos 
objetivos do fundo o ressarcimento dos danos causados à 
sociedade. Tal possibilidade é extremamente danosa ao 
erário, além de consistir em desvirtuamento, uma vez que a 
relação de consumo tem natureza privada, devendo os 
eventuais danos ocorridos serem objeto de ressarcimento por 
parte da pessoa causadora do prejuízo. 

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

Lei nQ 6/95 no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 a 3, 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, com a 
Emenda nQ 4, apresentada pela Comissão de Defesa do 
Consumidor, e com a Emenda nQ 5, apresentada por esta 
Comissão e transcrita a seguir. 

EMENDA No 5 
Oê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 1Q -Fica criado o Fundo Estadual de Proteção e 
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Defesa do 
a cumprir 
Consumo.". 

Consumidor, destinado a financiar ações que visem 
os objetivos da Política Nacional de Relações de 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator 

Marcos Helênio- Ajalmar Silva. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 34/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, na 
art. 185 do Regimento Interno, o projeto 
critérios populacionais para criação, fusão 
dos serviços notariais e de registros. 

forma do § 2Q do 
em tela fixa os 
e desmembramento 

Inicialmente, foi a matéria distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nQ 
1, por ela apresentado. 

Em seguida, diante da perda de prazo para a manifestação da 
Comissão de Administração Pública, foi o projeto distribuído 
à Comissão de Defesa do Consumidor, que opinou por sua 
aprovação na forma do Substitutivo nQ 2. 

Passa agora esta Comissão a proceder à análise do projeto 
no âmbito de sua competência. 

Fundamentação 
Versa o projeto sobre critérios para criação, fusão e 

desmembramento de serviços notariais e de registros no 
Estado de Minas Gerais, observados os aspectos 
populacionais, socioeconômicos e estatísticos, conforme 
determina o art. 278 da Constituição mineira. 
Quanto ao aspecto financeiro-orçamentário, não encontra o 

projeto impedimento, visto que os serviços notariais e de 
registros são exercidos em caráter privado, apesar da 
responsabilidade do poder público, que delega competência ao 
particular. 

Com o amadurecimento durante a discussão do projeto, 
proporcionado pelos debates e sugestões apresentados pelos 
membros desta Casa, foi proposto o Substitutivo nQ 2, que 
representa uma melhoria para a população no uso dos serviços 
notariais e de registro. 

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

Lei nQ 34/95 na forma do Substitutivo nQ 2, apresentado pela 
Comissão de Defesa do Consumidor, com a Emenda nQ 1, a 
seguir transcrita, apresentada por esta Comissão, e pela 
rejeição do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

EMENDA No 1 AO SUBSTITUTIVO No 2 
Dê-se ao inciso I do ãrt. 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q - ................................... . 
I - para os cartórios de registro de imóveis e registro de 

protestos: 
a) 1 (um) cartório para cada se~viço, nas comarcas com até 

100.000 (cem mil) habitantes; 
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b) a partir de 100.000 (cem mil) habitantes, a comarca terá 
mais um cartório, para cada serviço, a cada fração de 90.000 
(noventa mil) habitantes.". 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator 

Marcos Helênio- Ajalmar Silva. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 220/95 
Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em 

epígrafe dispõe sobre a criação da Escola Técnica Estadual 
de Minas Gerais. 

Publicado em 5/5/95, o projeto foi encaminhado à Comissão 
de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria, apresentando o Substitutivo nQ 1. 

Em seguida, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo e Lazer opinou pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 2, por ela apresentado. 

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 1Q 
turno, sob a ótica da fiscalização financeira e 
orçamentária. 

Fundamentação 
A proposição, aprimorada pelo Substitutivo nQ 2, estabelece 

diretrizes que irão condicionar a criação de escolas 
técnicas estaduais. Tal matéria não apresenta repercussão 
financeiro-orçamentária, pelo fato de não haver aumento de 
despesa fixada ou inclusão de projeto ou atividade não 
prevista na lei orçamentária anual. 

A lei orçamentária para 1995 não possui rubrica específica 
para escola técnica estadual. Entretanto, o projeto 
"Expansão de Ofertas Educacionais e Melhoria da Rede 
Física", relacionado ao desenvolvimento do ensino médio, a 
cargo da Secretaria da Educação, possui dotação no valor de 
R$2.386.332,00 para aparelhar e manter escolas. Essa dotação 
contempla projetos de obras e transferências de recursos, 
por meio de convênios com municípios ou entidades privadas, 
para construção, ampliação e reforma de prédios escolares. 

Desse modo, tal dotação poderia ser utilizada para 
viabilizar a construção de escolas profissionalizantes que 
porventura venham a ser criadas neste exercício financeiro, 
de acordo com as disposições da proposição em análise. 

As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, à 
conta de recursos ordinários livres do Tesouro Estadual, 
fixadas no orçamento vigente somam R$940.394.436,00, 
representando 28,51% da receita estimada resultante de 
impostos e transferências. Essa participação demonstra o 
esforço e o empenho do Governo para assegurar o 
desenvolvimento educacional das pessoas e sua qualificação 
para o trabalho. Assim, a expansão da oferta de ensino por 
meio de escolas profissionalizantes não só atende a norma do 
art. 198, IX, da Carta mineira, como também está em 
consonância com a política governamental de promover a 
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qualidade do ensino, capacitando os alunos de acordo com as 
peculiaridades e as necessidades de desenvolvimento de cada 
região. 
Dessa forma, a propos1çao se mostra conveniente e tem o 

escopo legitimo de aprimorar a mão-de-obra, preservando os 
valores regionais e locais. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação, no 1Q 

de Lei nQ 220/95 na forma do Substitutivo 
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 

turno, do Projeto 
nQ 2, da Comissão 
Lazer. 

Miguel Martini, Presidente Ajalmar Silva, relator 
Geraldo Rezende - Marcos Helênio. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 16/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, a 
propos1çao em apreço objetiva estabelecer critérios para a 
implantação dos centros profissionalizantes previstos no 
art. 224 da Constituição do Estado. 

No 1Q turno, foi a proposição aprovada com as Emendas nQs 1 
a 4. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão, 

examinada para o 2Q turno. Apresentamos a 
do vencido, que segue anexa e é parte deste 

Fundamentação 

a fim de ser 
seguir a redação 
parecer. 

A Constituição do Estado prevê a criação de centros 
profissionalizantes para treinamento, habilitação e 
reabilitação profissional do portador de deficiência, 
visando assegurar sua integração à sociedade. 

A proposição em tela tem por objetivo estabelecer os 
critérios gerais a serem observados pelo Poder Executivo 
quando esses centros vierem a ser criados, não dispondo 
sobre sua efetiva criação na estrutura administrativa 
daquele Poder. 

Em vista disso e de acordo com a nossa manifestação 
anterior, o projeto, aperfeiçoado com as referidas emendas, 
não acarreta despesas para os cofres públicos, não 
encontrando, assim, óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação. As despesas ocorrerão quando 
essas unidades de ensino vierem a ser implementadas, momento 
em que serão objeto de análise. 
Por outro lado, a matéria reveste-se de grande alcance 

social, pois proporcionará os meios para que o portador de 
deficiência deixe de viver à margem da sociedade e passe a 
adquirir o "status" de cidadão. 

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

16/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Marcos Helênio, relator 

Ajalmar Silva- Geraldo Rezende. 
Redação do Vencido no lQ Turno 
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PROJETO DE LEI 
Estabelece critérios para a 

profissionalizantes previstos no 
Estado de Minas Gerais. 

No 16/95 
-implantação dos centros 

art. 224 da Constituição do 

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

habilitação e reabilitação profissional do portador de 
deficiência e do acidentado no trabalho, previstos no art. 
224, IV, da Constituição do Estado, deverão ser instituídos 
com base nas demandas regionais e locais. 

Art. 2Q Os serviços oferecidos pelos centros 
profissionalizantes serão orientados por equipes 
multidisciplinares, constituídas por profissionais de 
especialidades que sejam necessárias: 
I- à aplicação de modernas concepções e processos de 

treinamento, habilitação e reabilitação profissional de 
portadores de deficiências; 

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

trabalho observará os seguintes pré-requisitos: 
I - teste de aptidão profissional e orientação vocacional 

para aqueles nascidos com disfunções físicas, sensoriais e 
mentais ou que as adquiriram antes do ingresso no mercado de 
trabalho; 
II- relatório médico recomendando a reabilitação e a 

reciclagem profissional para os acidentados de trabalho. 
Art. 4Q Os centros profissionalizantes desenvolverão 

programas de: 
I - estágio ou outra forma de treinamento remunerado para 

os portadores de deficiência e para os acidentados no 
trabalho em processo de aprendizagem; 
II - inserção de seus formandos no mercado de trabalho; 
III - acompanhamento de seus egressos durante o período de 

adaptação profissional. 
Art. 5Q O Sistema Nacional de Empregos SINE 

participará do encaminhamento dos formandos ao mercado de 
trabalho. 
Art. 6Q 

publicação . 
Esta lei 

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

entra em vigor na data 

disposições em contrário. 
2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 231/95 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

de sua 

O Projeto de Lei nQ 
Vasconcellos, dispõe 
ambiental das lagoas 
seus afluentes. 

231/95, de autoria do Deputado Ronaldo 
sobre a criação das áreas de proteção 
marginais do rio São Francisco e dos 

Aprovada em 1Q turno, com a Emenda nQ 1 apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, a matéria vem, agora, a 
esta Comissão para ser objeto de parecer para o 2Q turno. 
Segue, anexa, a re~ação do vencido, que é parte deste 
parecer. 
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Fundamentação 
Os objetivos expressos no projeto de lei em tela, consoante 

o disposto no seu 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. 

Para tanto, propõe-se a preservação das lagoas marginais do 
rio São Francisco e seus afluentes e declaram-se essas áreas 
como de proteção ambiental. 
A iniciativa parlamentar de proteger as lagoas marginais 

desse curso d'água surgiu já na legislatura passada, embora 
não tivesse, então, o respaldo necessário do Executivo. O 
Governador Eduardo Azeredo demonstrou-se sensível à idéia, 
ao sancionar proposições de lei com teor idêntico, relativas 
aos rios Doce e Piracicaba. 

Considerando a importância dessas lagoas para o 
hidrológico do nosso mais importante rio, há 
suficientes para reiterarmos o parecer favorável 
Comissão, ao apreciar a matéria para o 1Q turno. 

Conclusão 

regime 
razões 
desta 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 231/95, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. 
Ivo José, Presidente- Wilson Trópia, relator - Ronaldo 

Vasconcellos. 
Redação do Vencido no 1o Turno 

PROJETO DE LEI NQ 23l/95 
Dispõe sobre a criação das áreas de proteção ambiental das 

lagoas marginais do rio São Francisco e de seus afluentes e 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Ficam declaradas áreas de proteção ambiental. sob 

a denominação de APA das Lagoas Marginais do Rio São 
Francisco e de seus Afluentes, as lagoas marginais do rio 
São Francisco e dos seus afluentes. 

§ 1Q - Os benefícios desta lei abrangem uma faixa de SOm 
(cinqüenta metros) adjacente ao leito histórico de inundação 
das lagoas marginais. 

§ 2Q -Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se 
lagoas marginais as depressões geomorfológicas ribeirinhas, 
inclusive os meandros abandonados, suscetíveis de contínuas 
ou periódicas inundações condicionadas aos fluxos e refluxos 
das águas superficiais e subterrâneas ligadas ao regime 
hidrológico do rio São Francisco e de seus afluentes. 
Art. 2Q- São objetivos desta lei: 
I - proteger ecossistemas ribeirinhos importantes para a 

manutenção do regime hidrológico; 
II promover condições para a reprodução e o 

desenvolvimento da fauna ictiológica; 
III - assegurar condições para a proteção da avifauna, da 

mastofauna, da herpetofauna, da anurofauna e da fauna 
ribeirinha em geral; 

IV impedir ações de drenagem, de aterros, de 



"' -~ 
'"' E 
.§ 
c 

"' "' "' E 
C) 

;;; 
Vi 

"' 'O 

"' C) 

·~ 
"' c; 
c. 
o 
"' "' "' c. 
..§ 

85 

desmatamentos, de obstruções de canais e outras que 
descaracterizem os ecossistemas das lagoas marginais; 

V - oferecer condições para o desenvolvimento do turismo 
ecológico, da pesca amadorística, do lazer e da recreação; 

VI - resguardar um patrimônio natural com características 
de elevado valor paisagístico e estimular a melhoria da 
qualidade ambiental das áreas circunvizinhas. 
Art. 3Q- Ficam proibidas, nas áreas a que se refere o art. 

1Q desta 1 e i: 
I - a drenagem ou a obstrução dos seus respectivos contatos 

com o rio, para o fluxo e o refluxo de suas águas; 
II- a realização de quaisquer obras que atentem contra os 

objetivos referidos no art. 2Q desta lei; 
III a instalação de unidades industriais, de 

terraplanagem, de aterros e demais obras de construção 
c i vi 1; 
IV- a pesca profissional ou amadorística, com a utilização 

de instrumentos de emalhar, tais como redes, tarrafas ou 
assemelhados, utilizados na pesca. 
Parágrafo único -A proibição de que trata este artigo não 

se aplica a obras, atividades, planos e projetos de 
utilidade pública ou de relevante interesse social, 
definidos no âmbito do uso múltiplo e sustentável dos 
recursos hídricos do rio São Francisco e de seus afluentes, 
observadas as disposições constitucionais e legais relativas 
à matéria. 
Art. 4Q -O Poder Executivo, por intermédio do órgão 

estadual competente, providenciará a identificação e o 
mapeamento das lagoas marginais, no prazo de 1 (um) ano a 
contar da data de publicação desta lei. 
Art. 5Q -Compete ao órgão responsável pela execução da 

política ambiental do Estado definir as condições de manejo 
e de fiscalização da APA das Lagoas Marginais do Rio São 
Francisco e de Seus Afluentes. 
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 
No 261/95 

Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 

De autoria 
Presidente, 
vencimentos 
Judiciário. 

Relatório 
do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu 
o projeto em tela objetiva reajustar os 
e os proventos dos servidores do Poder 

No 1Q turno, foi a propos1çao aprovada na forma original. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser 

examinada para o 2Q turno. 
Fundamentação 

O projeto tem por objetivo estender aos servidores do 
Judiciário o mesmo reajustamento já concedido aos servidores 
do Executivo, ou seja, 10% a partir de 1Q/5/95. 

Conforme nos manifestamos anteriormente, a matéria não 
encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário. As 
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despesas decorrentes da execução da futura lei serão 
cobertas pelos créditos orçamentários consignados ao Poder 
Judiciário, não estando o Tribunal de Justiça solicitando 
autorização para abertura de créditos adicionais. Os seus 
gastos, mesmo levando em conta a proposição em comento, 
terão que se submeter ao limite já estabelecido por este 
Poder. 
Ademais, a medida é procedente, pois visa a dar aos 

servidores do Judiciário o mesmo tratamento remuneratório já 
dispensado aos outros servidores do Estado. 

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

261/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Ajalmar Silva, relator 

Marcos Helênio - Geraldo Rezende. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 9/95 
ComissãÕ de Redação 

O Projeto de Lei nQ 9/95, de autoria do Deputado Paulo 
Pettersen, que declara de utilidade pública o Conselho 
Particular de Nova Era da Sociedade São Vicente de Paulo, 
com sede no Município de Nova Era, 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 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. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995 . 

. Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Elbe Brandão 
Alvaro António. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 92/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 92/95, de autoria do Deputado Francisco 

Ramalho, que declara de utilidade pública a entidade Obras 
Assistenciais Padre Augusto Cerdeira, com sede no Município 
de Carmo do Cajuru, foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
emenda. 

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

PROJETO DE LEI No 92/95 
Declara de utilidade pública a entidade Obras Assistenciais 

Padre Augusto Cerdeira, com sede no Município de Carmo do 
Cajuru. 

decreta: 
entidade 
sede no 

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

Obras Assistenciais Padre Augusto Cerdeira, com 
Município de Carmo do Cajuru. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

PUblicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 
Bonifácio Mourão, Presidente - José 

Elbe Brandão - Álvaro Antônio. 

em contrário. 
1995. 
Maria Barros, relator -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 136/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 136/95, de autoria do Deputado 

Wanderley Ávila, que declara de utilidade pública a entidade 
Obra Social e Comunitária da Paróquia de Santo Antônio -
OSCOPSA -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 136/95 

Declara de utilidade pública a -entidade Obra Social e 
Comunitária da Paróquia de Santo Antônio - OSCOPSA -, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

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

Obra Social e Comunitária da Paróquia de Santo Antônio -
OSCOPSA -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de agosto de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Helvécio, relator 

- Elbe Brandão - Álvaro Antônio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 160/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 160/95, de autoria da Deputada Maria 
Olívia, que declara de utilidade pública a Creche 
Comunitária Tia Lucy, com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 
1Q turno. 
Ve~ agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 

a tecnica legislativa, seja dada à ma~éria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à propos1çao a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 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. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Paulo Schettino, relator -

Elbe Brandão - Álvaro Antônio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 163/95 
Comiss~o de Redação 

O Projeto de Lei nQ 163/95, de autoria do Deputado Ibrahim 
Jacob, que 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, 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 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. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995 . 

. Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora 
Alvaro Antônio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 172/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 172/95, de autoria do Deputado Romeu 

Queiroz, que declara de utilidade pública a Fundação Carlos 
Chagas, com sede no Município de Belo Horizonte, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
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PROJETO DE LEI No 172/95 
Declara de utilidade pública a Fundação Carlos Chagas, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

Carlos Chagas, 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, 24 de agosto de 1995. 

_Bonifácio Mourão, Presidente - Paulo Schettino, relator -
Alvaro Antônio - Elbe Brandão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 187/95 

Comiss~o de Redação 
O Projeto de Lei nQ 187/95, de autoria do Deputado Marcelo 

Cecé, que cria a Medalha Frei Orlando e o Diploma de Mérito 
Frei Orlando, destinados a homenagear os expedicionários 
brasileiros que, durante a Segunda Guerra Mundial, serviram 
na Itália ou no Brasil, foi aprovado no 2Q turno, com a 
Emenda nQ 1 ao vencido no 1Q turno. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 187/95 

Cria a Medalha Frei Orlando e Õ Diploma de Mérito Frei 
Orlando, destinados a homenagear os expedicionários 
brasileiros que, durante a Segunda Guerra Mundial, serviram 
na Itália ou no Brasil. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica criada a Medalha Frei Orlando, destinada a 

homenagear os ex-combatentes da Força Expedicionária 
Brasileira- FEB- que serviram na Segunda Guerra Mundial, 
em solo italiano. 
Art. 2Q - Fica 

ser concedido aos 
Segunda Guerra 
brasileiro. 

criado o Diploma de Mérito Frei Orlando, a 
expedicionários que, mobilizados durante a 

Mundial, permaneceram no território 

Art. 3Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 90 (noventa) dias contados de sua publicação. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Elbe Brandão 

Álvaro Antônio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 194/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 194/95, de autoria do Deputado Aílton 
Vilela, que declara de utilidade pública c Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Carmo da Cachoeira - CONDEC -
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, com sede no Município de Carmo da Cachoeira, 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 194/95 

Declara de utilidade pública o CÕnselho 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. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Paulo Schettino, relator -

Álvaro Antônio- Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 196/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 196/95, de autoria do Deputado Carlos 
Murta, que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária Santa Cruz e Adjacências, com sede no Município 
de Vespasiano, 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 196/95 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Santa 

Cruz e Adjacências, com sede no Município de vespasiano. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária Santa Cruz e Adjacências, com sede no Município 
de Vespasiano. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995. 

_Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora 
Alvaro Antônio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 197/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 197/95, de autoria do Deputado Miguel 

Martini, que declara de utilidade pública a Fundação Nossa 
Senhora de Guadalupe, com sede no Município de Itajubá, foi 
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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 No 197/95 
Declara de utilidade pública a Fundação Nossa Senhora de 

Guadalupe, com sede no Município de Itajubá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

Nossa Senhora de Guadalupe, com sede no Município de 
Itajubá. 
Art. 2Q 

publicação. 
Esta lei entra em vigor na data 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995 . 

de 

. Bonifácio Mourão, Presidente- Elbe Brandão, relatora 
Alvaro Antônio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 198/95 

Comiss~o de Redação 

sua 

O Projeto de Lei nQ 198/95, de autoria do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, que declara de utilidade pública o Centro 
Infantil Mãe Chica, com sede no Município de Cláudio, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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

redação final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 198/95 
Declara de utilidade pública o Centro Infantil Mãe Chica, 

com sede no Município de Cláudio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Centro 

Infantil Mãe Chica, com sede no Município de Cláudio . 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Elbe Brandão 

Álvaro Antônio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 203/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 203/95, de autoria do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, que declara de utilidade pública o Movimento 
Comunitário do Bairro Santa Cruz, com sede no Município de 
Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
E:!llenda. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, 
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segundo a técnica legislativa, 
adequada, nos termos do art. 

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 203/95 
Declara de utilidade pública o Movimento Comunitário do 

Bairro Santa Cruz, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Movimento 

Comunitário do Bairro Santa Cruz, 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, 24 de agosto de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente- Sebastião Helvécio, relator 

- Elbe Brandão - Álvaro Antônio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 209/95 
Comiss~o de Redação 

O Projet9 de Lei nQ 209/95, de autoria do Deputado 
Wanderley Avila, que declara de utilidade pública a Fundação 
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Paraopeba, 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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

redação final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 209/95 
Declara de utilidade pública a Fundação São Vicente de 

Paulo, com sede no Município de Paraopeba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

São Vicente de Paulo, com sede no Município de Paraopeba. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995. 
B9nifácio Mourão, Presidente - Sebastião Helvécio, relator 

- Alvaro Antônio - Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 213/95 
Comiss~o de Redação 

O Projeto de Lei nQ 213/95, de autoria do Deputado Jorge 
Hannas, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica 
Voluntários da Pátria, com sede no Município de Cataguases, 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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

PROJETO DE LEI No 213/95 
Declara de utilidade pública a Lo)a Maçônica Voluntários da 

Pátria, com sede no Município de Cataguases. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Loja 

Maçônica Voluntários da Pátria, com sede no Município de 
Cataguases. 
Art. 2Q Esta lei entra em 

publicação. 
vigor na data 

em contrário. 
1995. 

de sua 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 
Bonifácio Mourão, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão - Álvaro Antônio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 216/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 216/95, de autoria do Deputado Carlos 
Pimenta, que declara de utilidade pública a Fundação 
Hospitalar de Amparo ao Homem do Campo - FHAHC -, com sede 
no Município de Manga, foi aprovado no 2Q turno com a Emenda 
nQ 1. 

Vem, agora, o projeto a esta 
segundo a técnica legislativa, 
adequada, nos termos do art. 

Comissão, a fim de que, 
seja dada à matéria a forma 
270, § 1Q, do Regimento 

Interno. 
Assim sendo, 

redação f i na 1 , 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 216/95 
Declara de utilidade pública a- Fundação Hospitalar de 

Amparo ao Homem do Campo - FHAHC -, com sede no Município de 
Manga. 

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

Hospitalar de Amparo ao Homem do Campo - FHAHC -, 
no Município de Manga. 

decreta: 
Fundação 
com sede 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995 . 

.Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Elbe Brandão 
Alvaro Antônio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 217/95 

Comissâo de Redação 
O Projeto de Lei nQ 217/95, de autoria do Deputado Olinto 

Godinho, que declara de utilidade pública o Hospital Santa 
Maria Eterna, com sede no Município de Santa Maria do 
Suaçuí, 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, ,os termos do art. 270, § 1Q, do Regimento 
Interno. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à propos1çao a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 217/95 
Declara de utilidade pública o Hospital Santa Maria Eterna, 

com sede no Município de Santa Maria do Suaçuí. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o 

Santa Maria Eterna, com sede no Município de Santa 
Suaçuí. 
Art. 2Q Esta lei entra 

publicação. 
em vigor na data 

em contrário. 
1995. 

decreta: 
Hospital 
Maria do 

de sua 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 
Bonifácio Mourão, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão - Álvaro Antônio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 221/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 221/95, de autoria do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a 
Associação Mantenedora do Hospital e Maternidade Dr. 
Aureliano Brandão, com sede no Município de Gouveia, 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 221/95 
Declara de utilidade pública a Associação Mantenedora do 

Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão, com sede no 
Município de Gouveia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Mantenedora do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão, 
com sede no Município de Gouveia. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão - Álvaro Antônio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 226/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 226/95, de autoria do Deputado Alencar 
da Silveira Júnior, que declara de utilidade pública a 
Associação Comunitária Santana da Vila Pinho, com sede no 
Município de Belo Horizonte, foi aprovado no 2Q turno com a 
Emenda nQ 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à propos1çao a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 226/95 
Declara de utilidade pública ã Associação Comunitária 

Santana da Vila Pinho, com sede no Municipio de Belo 
Horizonte. 

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

Comunitária Santana da Vila Pinho, 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, 24 de agosto de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão Álvaro Ant6nio. 
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ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 30 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE(ORDEM DO DIA): 

Votação, em 1Q turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nQ 5/95; chamada de votação nominal; inexistência de 
"quorum" para votação; anulação da votação; questão de 
ordem; chamada para recomposição de número regimental; 
existência de "quorum" para a continuação dos trabalhos; 
questão de ordem; renovação da votação; inexistência de 
"quorum" para votação; anulação da votação; existência de 
número regimental para a continuação dos trabalhos 
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei 
nQ 12.674; chamada de votação secreta; não-coincidência do 
número de votantes com o de sobrecartas; anulação da 
votação; renovação da votação; inexistência de "quorum" para 
votação; anulação da votação; questão de ordem 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Ás 9h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Ailton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo 
Canarinho - Arnaldo Penna - 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 
- Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Irani Barbosa 
Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto 
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis Marcos 
Helênio- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Martini -
Olinto Godinho - Péricles Ferreira- Raul Lima Neto- Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune -Wilson 
Trópia. 

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

1ª PARTE 
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Ata 
- A Deputada Maria José Haueisen, procede à leitura da ata 

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2ª parte da reunião, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Votação, em 1Q turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nQ 5/95, do Deputado Leonídio Bouças, que dá nova redação ao 
inciso III do art. 64 da Constituição do Estado de Minas 
Gerais (reduz para o mínimo de 100 o número de Câmaras 
Municipais para apresentação de emenda à Constituição). A 
Comissão Especial opina pela aprovação da emenda. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo 
nominal, de conformidade com o art. 263, I, do Regimento 
Interno. Os Deputados que desejarem aprovar a proposta 
responderão "sim"; os que desejarem rejeitá-la responderão 
"não". A Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do§ 
3Q do art. 208 do Regimento Interno, a proposta de emenda à 
Constituição será aprovada se obtiver 48 votos favoráveis. 
Com a palavra, o 1Q-Secretário, para proceder à chamada de 
votação nominal. 

O Sr. lQ-Secretário (Deputado Rémolo Aloise) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Não 
havendo "quorum" para votação, a Presidência torna-a sem 
efeito e passa à parte de discussões. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, não 

existe "quorum" para votação? Há mais de 28 Deputados neste 
Plenário. 

O Sr. Presidente- Informo a v. Exa .. que só responderam à 
chamada 28 Deputados. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior -v. Exa .. poderia 
fazer novamente a verificação? 

O Sr. Presidente- Sim, vou solicitar ao Sr. 1Q-Secretário 
que proceda à chamada para recomposição de "quorum". Com a 
palavra, o 1Q-Secretário, para proceder à chamada para 
recomposição de "quorum". 
o Sr. lQ-Secretário - (- Faz a chamada) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 

Encontram-se nas Comissões 8 Deputados, 
Deputados. Portanto, há "quorum" para a 
trabalhos. 

Ordem 

46 Deputados. 
totalizando 54 

continuação dos 

Questão de 
O Deputado Alencar da Silveira 

Exa. viu como rende a chamada? 
uma diferença muito grande. 

Júnior - Sr. Presidente, V. 
De 46 para 28 Deputados há 

O Sr. Presidente- Registro as palavras do ilustre Deputado 
Alencar da Silveira Júnior. Seria bom que houvesse uma 
colaboração por parte dos ilustres Deputados, respondendo 
"sim" ou "não" . A Presidência vai renovar a votação, em 1Q 
turno, da Proposta de Eme~ja à Constituição nQ 5/95, do 
Deputado Leonídio Bouças, pelo processo nominal, de 
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conformidade com o art. 263, do Regimento Interno. Solicito 
ao 1Q-Secretário que proceda à chamada de votação. 
o Sr. lo Secretário - (- Faz a chamada). 
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados. Não 

há, portanto, "quorum" para a votação da proposta. A 
Presidência torna sem efeito a votação realizada. Há 
"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de 

Lei nQ 12.674, 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. A Comissão Especial opina pela manutenção do 
veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação por 
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento 
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que 
desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que 
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo : "sim" 
mantém o veto, "não" rejeita o veto. A Presidência convida 
para atuarem como escrutinadores os Deputados Marcelo Cecé e 
Jorge Hannas. Com a palavra, o 1Q-Secretário, para proceder 
à chamada dos Deputados. 
o Sr. lQ-Secretário - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente Recomendo aos escrutinadores que 

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

- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente - Votaram 34 Deputados. Foram encontradas 

na urna 43 sobrecartas. Os números não conferem. A 
Presidência torna a votação sem efeito e vai renová-la. A 
Presidência solicita ao 1Q-Secretário que proceda à chamada. 

O Sr. lQ-Secretário- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados. 

Portanto, não havendo "quorum" para a votação, a Presidência 
a torna sem efeito. 

Questão de Ordem 
O Deputado Romeu Queiroz Sr. Presidente, solicito o 

encerramento, de plano, da reunião, por falta de "quorum". 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - A Presidência, verificando de plano a 
inexistência de "quorum", encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 
horas, com a ordem do dia já publicada, e para a 
extraordinária, também de hoje, às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 30 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Sebastião 
Navarro Vieira 

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 
DIA): Palavras do Sr. -Presidente- Discussão e votação de 
proposições: Requerimento do Deputado Gilmar Machado; 
aprovação Registro de presença Prosseguimento da 
votação, em 1Q turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
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nQ 5/95; aprovação - Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei 
nQ 260/95; aprovação com as Emendas nQs 1 a 7 - Discussão, 
em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 33/95; reJelçao; 
verificação de votação; ratificação da rejeição - Declaração 
de voto - Discussão, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei nQ 12.684; manutenção - Questão de ordem -
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 93/95; 
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves; discursos dos 
Deputados Raul Lima Neto, Geraldo Nascimento e Alencar da 
Silveira Júnior; aprovação do requerimento- ENCERRAMENTO. 

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

- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Álvaro Antônio 
- Anivaldo Coelho - Antônio Andrade Antônio Genaro 
Antônio Roberto -Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac 
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dílzon Melo- Dimas Rodrigues -Dinis 
Pinheiro - Durval Ângelo - Elbe Brandão Elmo Braz 
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivo José - Jairo Ataíde -
João Batista de Oliveira -João Leite- Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio- José Braga- José 
Henrique- Kemil Kumaira- Luiz Antônio Zanto- Marcelo Cecé 
- Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olívia- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
Paulo Schettino- Péricles Ferreira- Raul Lima Neto- Romeu 
Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro 
Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE 
Ata 

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

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

Presidência vai passar à 2ª parte da reunião, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

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

da reunião o Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.674 e os 
Projetos de Lei nQs 52, 118, 156, 215 e 367/95, em virtude 
de sua apreciação na reunião ordinária realizada hoje à 
tarde, e o Projeto de Lei nQ 21/95, cue recebeu substitutivo 
e voltou à Comissão de Administração Pública. 
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Discussão e Votação de Proposições 
o Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Gilmar Machado, 

em que se solicita alteração da ordem do dia da reunião, de 
modo que o Projeto de Lei nQ 33/95, do Deputado Marcos 
Helênio, seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias 
em fase de discussão. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

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

Plenário do Deputado Mauro Lobo, Secretário de Ciência e 
Tecnologia. 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) 
Prosseguimento da votação, em 1Q turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 5/95, do Deputado Leonidio Bouças, 
que dá nova redação ao inciso III do art. 64 da Constituição 
do Estado de Minas Gerais (reduz, para o mínimo de 100, o 
número de Câmaras Municipais para apresentação de emenda à 
Constituição). A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta. Em conformidade com o art. 263, I, do Regimento 
Interno, a Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo nominal. Os Deputados que desejarem aprová-la 
responderão "sim", e os que desejarem rejeitá-la responderão 
"não". Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos 
termos do § 3Q do art. 208 do Regimento Interno, a proposta 
de emenda à Constituição será aprovada se obtiver 48 votos 
favoráveis. Com a palavra, o 1Q-Secretário, para proceder à 
chamada de votação nominal. 

O Sr. 1Q-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a 
chamada.) 

- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 
Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

-Maria José Haueisen - Ermano Batista- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho Almir Cardoso 
Álvaro Antônio- Anivaldo Coelho- Antônio Andrade - Antônio 
Genaro- Antônio Roberto- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Francisco 
Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna- Gil Pereira - Gilmar Machado- Hely Tarquínio-
Ivo José - Jairo Ataíde - João Leite - Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas- Luiz Antônio Zanto- Marcelo Cecé 
- Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olívia- Miguel Martiní - Olinto Godinho- Paulo Piau 
Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto- Romeu 
Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro 
Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente- Responderam "sim" 49 Deputados. Nenhum 
Deputado respondeu "não". Está, portanto, aprovada a 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 5/95. Á Comissão 
Especial. 
Votação, em 1Q turno, 

Governador do Estado, 
26/12/75, que consolida 

do Projeto de Lei nQ 260/95, do 
que altera a Lei nQ 6.763, de 

a legislação tributária do Estado de 
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Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de J~st~ça 
concluiu pela constitucionalidade do projeto. As Com1ssoes 
de Educação e de Fiscalização Financeira opinara~ pel~ s~a 
aprovação. Emendado em Plenário, voltou o projeto a Com1ssao 
de Educação, que opina pela aprovação das Emendas nQs_1, 
apresentada em Plenário, e 2 a 7, que apresenta. Em votaçao, 
o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovad~. Em 
votação, as emendas que receberam parecer pela aprovaçao. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Está portanto aprovado, em 1Q turno, ~ 
Projeto de Lei nQ 260/95 com as Emendas nQs 1 a 7. A 
Comissão de Fiscalização Financeira. 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 33/95, do 

Deputado Marcos Helênio (ex-Projeto de Lei nQ 1.396/93), que 
dispõe sobre a apreensão de veículo automotor oficial de 
serviço e dá outras providências. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1Q turno. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Marcos Helénio - Sr. Presidente, peço 
verificação de votação. 

O Sr. Presidente - É regimental o pedido do Deputado Marcos 
Helênio. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem 
seus lugares para que possamos proceder á verificação de 
votação. 

Os Deputados que votaram favoravelmente ao projeto queiram 
se levantar. (-Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que 
votaram contra o projeto queiram se levantar. (- Pausa.) 
Votaram 11 Deputados a favor do projeto. Votaram contra o 
projeto 30 Deputados. Portanto, está ratificada a rejeição 
do projeto. Arquive-se. 

Declaração de Voto 
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados 

e Sras. Deputadas, lamento a re]elçao, porque o projeto 
passou, em 1o turno, em todas as comissões. Trata-se de um 
projeto moralizador. Não sei se houve entendimento errôneo 
por parte da bancada governista, porque toda a população 
cobra a apreensão de veículo automotor que trafega fora do 
horário de serviço. Já votamos com o Governo em vários 
projetos de interesse da sociedade. Creio que o Governador 
teria interesse em sancionar esse projeto se este tivesse 
sido aprovado pela Assembléia. Parece que S. Exa. é bem-
intencionado, mas deve estar mal assessorado. Lamento, mais 
uma vez, que a Assembléia perca a oportunidade de aprovar um 
projeto que a sociedade cobra e que estava, realmente, 
caminhando para tornar-se lei. Na outra legislatura, vamos 
reapresentá-lo. Não sei se o voto contrário da bancada 
governista foi mais em razão da pressão daqueles que querem 
continuar com as benesses do Governo, usando os carros 
?ficiais para passeios, férias, compras, para levar crianças 
a escola e as mulheres ao supermercado. Os Deputados não 
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deviam rejeitá-lo, o que lamentavelmente ocorreu, hoje, 
neste Plenário. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total 

à Proposição de Lei nQ 12.684, que dispõe sobre o repasse de 
recursos tributários compensatórios a município que abrigue 
em seu território unidade de conservação ambiental. A 
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em 
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação 
secreta. Com a palavra, o 1Q-Secretário, para proceder à 
chamada dos Deputados para votação secreta. A Presidência 
nomeia os Deputados Geraldo Santanna e Paulo Schettino para 
atuarem como escrutinadores. Antes, a Presidência lembra ao 
Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto 
deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão 
votar "não". Com a palavra, o 1Q-Secretário, para proceder à 
chamada de votação secreta. 

O Sr. lQ-Secretário- (-Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise Maria José 

Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho Almir Cardoso 
Anivaldo Coelho - António Andrade - António Genaro - António 
Roberto- Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Carlos Pimenta-
Clêuber Carneiro Dimas Rodrigues Elbe Brandão 
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado Hely 
Tarquínio - Ivo José - Jairo Ataíde - João Leite - Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio- José 
Braga- Kemil Kumaira -Marcelo Gonçalves- Marco Régis-
Marcos Helênio -Maria Olívia- Miguel Martini Olinto 
Godinho- Paulo Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Simão 
Pedro Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 
O Sr. Presidente Recomendo aos escrutinadores que 

procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência 
do número de sobrecartas com o de votantes. 
- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente - Votaram 49 Deputados. Foram encontradas 

na urna 49 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência 
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos 
votos. 

- Procede-se à apuração. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados. Votaram 

"não" 11 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao 
Governador do Estado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria de 

aproveitar esta reunião para comunicar algo do interesse de 
todos os parlamentares. 
Queria dar uma informação a respeito de uma entidade cujo 

distintivo nós, parlamentares, carregamos na lapela_ de 
nossos ternos. É a UPI - União Parlamentar Interestadual, 
que tem passado por algumas dificuldades. 
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Fui designado para, junto com V. Exa., que hoje preside 
esta reunião, ir ao encontro em João Pessoa, onde se buscou 
resolver crise muito grave nessa instituição. De lá, 
marcamos uma outra reunião em Brasília, onde foi votado novo 
estatuto e, também, escolhida uma comissão de transição. 
Queria pedir a todos os parlamentares que tenham interesse 

nessa instituição, cuja nova diretoria será escolhida em 
outubro próximo, no Rio Grande do Sul. 

Com a aprovação do novo estatuto, procurou-se corrigir uma 
série de distorções que havia na UPI. 
Queria deixar aqui registradas essas informações e dizer, 

também, que fomos indicados como seccional do Sudeste. Está 
aí a informação, que pode parecer mais ou menos importante 
para alguns, mas é de extrema importância para todos os 
parlamentares, pois essa instituição é a maneira que temos 
de nos unir até atingir os objetivos a que nos propomos. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 93/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dispõe 
sobre a instalação de gabinete sanitário nos veículos 
automotores destinados ao transporte rodoviário coletivo 
intermunicipal de passageiros. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nQs 1 a 
5, que apresenta. As Comissões de Saúde e Ação Social e de 
Defesa do Consumidor opinam pela aprovação do projeto com as 
Emendas nQs 2 a 5, da Comissão de Justiça, e pela rejeição 
da Emenda nQ 1, também da Comissão de Justiça. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves em que se 
solicita o adiamento da discussão, por cinco dias, do 
Projeto de Lei nQ 93/95, de autoria do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos. 

O Deputado Raul Lima Neto - Queria aproveitar este momento 
para parabenizar o nosso companheiro, Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, autor deste projeto. Viajamos de ônibus 
durante muito tempo e sabemos que muitas famílias passam 
necessidades. Às vezes, quando chegam nas paradas 
obrigatórias de ônibus, deparam-se com a cobrança de 25 a 50 
centavos para uso dos sanitários. Mães de família, às vezes, 
ficam aflitas com os seus filhos, sem poderem usar o 
sanitário. 
Sr. Presidente, é necessário compreender que a força do 

capitalismo é a competição, e o que beneficia o usuar1o é 
exatamente o que as empresas, que estão competindo, colocam 
nos seus ônibus, nos seus comércios. Evidentemente, essa 
medida só vai beneficiar os usuar1os. A alegação de que a 
planilha de custos vai fazer subir o preço da passagem pode 
até parecer muito convincente. Entretanto, a competição faz 
com que os lucros sejam um pouco menores, e os usuários 
gozem, conseqüentemente, dos benefícios de, nessas viagens, 
ter seus sanitários. 

Evidentemente, concordo com o requerimento para que se 
discuta a questão, com mais tempo, porque poderemos, talvez, 
~presentar emenda para que se obriguem as empre~as a 
adotarem a medida somente em percursos acima de 200Km. Essa 
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é a razão pela qual concordo com o requerimento para que se 
conceda o prazo de cinco dias, a fim de que, numa discussão 
mais séria, estabeleça-se um limite de, por exemplo, 200Km, 
no mínimo, mas que os ônibus que quiserem competir, ter as 
suas licenças para funcionar, ter a concessão, devam, 
evidentemente, ter os seus sanitários. Está de parabéns o 
nosso colega, Ronaldo Vasconcellos, por esse projeto. 
o Deputado Geraldo Nascimento - Estive, ainda há pouco, 

discutindo com o Líder do Governo a respeito dessa questão. 
Não tenho nada contra o adiamento, apenas entendo que essa 
questão tem um aspecto que é competência do Prefeito 
Municipal, e outro, que é do DER. O Deputado que me 
antecedeu tem total razão, mas eu gostaria de dizer 
simplesmente que, na Comissão Especial da Mendes Júnior, um 
companheiro desta Casa ficou ofendido em razão de entrevista 
que dei na COM, emissora da Rádio CBN. Embora ele esteja 
ausente - ou, pelo menos, não registra sua presença no 
painel -, gostaria de dizer que estou inteiramente às ordens 
do companheiro para que possamos conversar a respeito 
daquela tão polêmica comissão especial, constituída a 
requerimento de minha autoria. Falei com o Líder do Governo, 
e essa questão pode até ficar para depois, mas já tenho a 
minha posição. Gostaria, inclusive, de dizer que votei "não" 
nessa matéria, contra o Governo, como acredito tenha votado 
toda a Bancada do PT. O Governo de Minas Gerais já sabe que 
temos uma postura independente, fazendo coro ao discurso do 
companheiro da Frente, João Batista. O Governo de Minas, 
quando quiser aprovar qualquer coisa decente, pode contar 
conosco. Fora disso, vamos estar votando contra o Governo, 
embora não seja nossa vontade ter essa postura sistemática. 
Não precisamos, de forma nenhuma, de Senador biônico para 
comentar a atuação desta Casa. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente, 
concordo com o adiamento da discussão do projeto, mas tenho 
certeza de que o Vereador que me antecedeu ... ou melhor, o 
Deputado que me antecedeu, com todo respeito que tenho ao 
nobre companheiro, quando pegou carona em algum ônibus, caiu 
e acabou se machucando. Quando ele faz a defesa veemente 
desses banheiros, dizendo que empresário ganha muito e tudo 
mais, quero lembrar a ele que, da maneira como está proposto 
o projeto (banheiros em ônibus intermunicipais), como 
poderíamos colocar um banheiro numa linha que faz o percurso 
de Belo Horizonte a Santa Luzia? Acho que cabe ao próprio 
DER regulamentar a matéria, não a nós, por meio de projeto 
de lei. Não entendo o porquê disso, já que, hoje, existe uma 
determinação, com a distância correta, para todos os ônibus 
que devem ter banheiros instalados. 

O Deputado Raul Lima Neto - Um aparte, Deputado. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior -De jeito nenhum, 

nobre Deputado. 
O Sr. Presidente Não são permitidos apartes no 

encaminhamento de votação. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior -Darei ao nobre 

Deputado, que está querendo um aparte, o Regimento Interno 
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desta Casa, porque certamente o Deputado ainda não está 
acostumado com ele. 

Então, Sr. Presidente, tenho certeza de que Ja existe uma 
determinação, uma lei que regulamenta ess~ caso. Acho que 
esta Casa tem que discutir mais um projeto dessa natureza, 
que é um projeto cuja aplicação vai ficar muito difícil. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, adiada por cinco dias a discussão 
do Projeto de Lei no 93/95. 

- ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Esgotada a matéria da pauta, a 

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a extraordinária de amanhã, dia 31, às 9 horas, nos termos 
do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa, 
também amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. 

ATA DA 34a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 31 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 

DIA): Palavras do Sr. -Presidente- Discussão e votação de 
proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à 
Proposição de Lei nQ 12.678; manutenção Registro de 
presença - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

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

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

1ª PARTE 
Ata 
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- A Deputada Maria José Haueisen, 2ª-Secretária, procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
O Sr. Presidente - 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. 

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

da reunião a Proposta de Emenda à Constituição nQ 5/95, o 
Veto à Proposição de Lei nQ 12.684 e os Projetos de Lei nQs 
260 e 33/95, que foram apreciados na reunião extraordinária 
de ontem à noite, bem como o Projeto de Lei nQ 93/95, que, a 
requerimento, teve sua discussão adiada. 

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

Parcial à Proposição de Lei nQ 12.678, que dispõe sobre a 
criação de cargos nos quadros das Secretarias dos Tribunais 
de Justiça e de Alçada e dá outras providências. A Comissão 
Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência 
vai submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, nos 
termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes, lembra aos 
Deputados que os que desejarem manter o veto deverão votar 
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". 
Resumindo: "sim" mantém o veto, "não" rejeita o veto. A 
Presidência convida os Deputados Ajalmar Silva e Paulo Piau 
para atuarem como escrutinadores. Com a palavra, o 1Q-
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 
chamada.) 

- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso -Álvaro Antônio -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -Antônio Genaro - Antônio 
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos Murta -
Çarlos Pimenta - Dílzon Melo - Dimas Rodrigues Durval 
Angelo - Elbe Brandão - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende 
-Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado- Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarquínio- João Batista de Oliveira-
João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José 
Henrique - José Maria Barros - Luiz Antônio Zanto - Marcelo 
Gonçalves- Marcos Helênio- Miguel Martini - Olinto Godinho 
- Paulo Piau Péricles Ferreira Raul Lima Neto 
Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 

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

- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente - Votaram 48 Deputados. Foram encontradas 

na urna 48 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência 
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos 
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votos. 
- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente Responderam "sim" 14 Deputados; 

responderam "não" 33 Deputados; houve 1 voto nulo. Està 
mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado. 

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

Plenàrio do Secretàrio Adjunto de Recursos Hídricos, Getúlio 
Neiva. 

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

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
deliberativa de logo mais, às 14 horas, com o ordem do dia 
jà publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Irani Barbosa, Anderson Adauto e 
Gilmar Machado, membros da supracitada Comissão, estando 
presente também o Deputado Álvaro Antônio. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Irani Barbosa, declara 
aberta a reunião e solicita ao Deputado Anderson Adauto que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência 
esclarece que a reunião se destina a apreciar a pauta e, 
logo após, lê abaixo-assinado enviado pelos secretàrios e 
auxiliares de secretaria das escolas estaduais de Nova Era, 
em que reivindica o direito de opção de 8 horas diàrias de 
trabalho. Prosseguindo, distribui os Requerimentos nQs 524 e 
600/95 ao Deputado Gilmar Machado; 554/95 ao Deputado 
Anderson Adauto, e 571/95, ao Deputado João Leite. Em 
virtude da ausência do Deputado José Bonifàcio, relator do 
Projeto de Lei nQ 169/95, a Presidência redistribui essa 
matéria ao Deputado Gilmar Machado. Encerrada a 1ª parte dos 
trabalhos, passa-se à 1ª fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. A 
Presidência procede à leitura de requerimento de autoria do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, no qual solicita o 
comparecimento da Sra. Berenice Menegale, Secretària de 
Cultura, e do Sr. Eduardo Álvares, Diretor da Fundação 
Clóvis Salgado, para prestarem esclarecimentos sobre a 
situação funcional da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Passa-se à 
2ª fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenàrio da Assembléia. 
Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto apresenta 
requerimento em que solicita alteração da ordem do dia, a 
fim de que o Projeto de Lei nQ 260/95 seja apreciado após o 
Projeto de Lei nQ 7/95. Colocada em votação, é a proposição 
aprovada. O Deputado João Leite emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 7/95 no 2Q 
turno, na forma proposta. Submetido a discussão e votação, é 
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o parecer aprovado. Prosseguindo, a Presidência reabre a 
discussão do parecer do relator, Deputado Anderson Adauto, 
sobre emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ 
260/95, do Governador do Estado, o qual conclui pela 
aprovação da Emenda nQ 1. A seguir, suspende a reun1ao e 
reabre-a às 15 horas, com a presença dos Deputados João 
Leite e Anderson Adauto. O Presidente esclarece que será 
dada continuidade a discussão do parecer sobre emendas 
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ 260/95, em 
virtude do pedido de vista feito pelo Deputado João Leite. 
Com a palavra, o relator, Deputado Anderson Adauto, retira o 
parecer apresentado na reunião anterior e emite novo 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação das Emendas 
nQs 1 a 7. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Passa-se à 3a fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o 
Deputado Gilmar Machado solicita seja o Projeto de Lei nQ 
169/95 convertido em diligência à Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração. A Presidência defere o 
pedido e, a seguir, submete a discussão e votação o Projeto 
de Lei nQ 268/95. O relator, Deputado Gilmar Machado, 
profere parecer mediante o qual conclui pela sua aprovação. 
Colocada em votação, é a proposição aprovada. Prosseguindo, 
o Presidente submete a discussão e votação matérias das 
quais é relator o Deputado Anderson Adauto: no 1Q turno, o 
Projeto de Lei nQ 264/95, com parecer pela aprovação; e os 
Projetos de Lei nQs 266 e 274/95, com parecer pela aprovação 
com a Emenda nQ 1. Colocados em votação, os projetos são 
aprovados. A Presidência submete também a discussão e 
votação proposições das quais é relator o Deputado João 
Leite: no 1Q turno, os Projetos de Lei nQ 265 e 296/95, com 
parecer pela aprovação com a Emenda nQ 1. Colocadas em 
votação, são as proposições aprovadas. Dando continuidade, a 
Presidência passa a palavra ao Deputado Gilmar Machado, que 
solicita prazo regimental para emitir parecer sobre o 
Requerimento nQ 524/95, o que é deferido pela Presidência. 
Esse mesmo parlamentar emite parecer mediante o qual conclui 
pela aprovação do Requerimento nQ 600/95. Submetido a 
votação, é o Requerimento aprovado. Nesse momento, o 
Deputado Anderson Adauto se ausenta, e registra-se a 
presença do Deputado Geraldo Rezende, ao qual a Presidência 
redistribui o Requerimento nQ 554/95. Esse relator, que 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O 
Deputado João Leite solicita prazo regimental para emitir 
parecer sobre o Requerimento nQ 571/95. A Presidência defere 
o pedido e, logo após, submete a votação os Requerimentos 
597 e 601 a 605/95, sendo todos aprovados. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
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Anderson Adauto, Presidente- João Leite- Gilmar Machado. 
ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
ÇONSUMIDOR-
As nove horas do dia vinte e três de agosto de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
C?missões os Deputados Marcos Helênio, Gil Pereira e C~rlos 
Plmenta, membros da Comissão supracitada. Havendo numero 
regimental, o Presidente, Deputado Marcos Helênio, ~eclara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gil Pere1ra que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes: _A 
Presidência leva ao conhecimento dos Deputados o oflClO 
~nviado a esta Comissão pelo Banco Central. con~e~do 
lnformações acerca do pedido de cópia dos relator1os 
referentes a auditorias realizadas no Consórcio Motoraut? 
S.A. Encerrada a 1ª parte da reunião, a Presi~ência_passa a 
1ª fase da Ordem do Dia, compreendendo a d1scussao e a 
vot~ç~o de proposições da Comissão. O Deputa~o. Marc?s 
Helen1o apresenta seis requerimentos, em que so11c1ta seJa 
realizada reunião desta Comissão com a finalidade de se 
ouvirem o Superintendente Estadual de Abastecimento e a 
Secretária Municipal de Abastecimento de Belo Horizonte, a 
respeito da atual política estadual de abastecimento e suas 
possibilidades de aperfeiçoamento; a Sra. Marilenna 
Lazzarinni, Presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor, acerca dos trabalhos realizados pela citada 
entidade, bem como a respeito dos principais desafios da 
defesa do consumidor; os Srs. Marco Aurélio Luz, Augusto 
Ferreira Neto, José Santíssimo e Antônio Joaquim Fernandes, 
respectivamente, Presidente da ADECON, Presidente Nacional 
do CNEC, Promotor de Justiça da Comarca de Varginha e 
Promotor de Justiça da Coordenadoria do PROCON-MG; os 
Presidentes da CEMIG e do Sindicato dos Engenheiros do 
Estado de Minas Gerais e a direção do Sindicato dos 
~letricitários de Minas Gerais - SINDIELETRO -, com relação 
a política tarifária da empresa, ao atendimento ao 
consumidor, à venda de ações da empresa no mercado de 
eurobônus, à proposta do Governo Estadual de venda de ações 
ordinárias e à possibilidade da privatização da empresa; a 
Comissão de Desestatização da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sobre a possível 
privatização do CEASA-MG e suas implicações para o Estado; e 
seja realizado um fórum técnico destinado à discussão dos 
temas mais atuais no campo da defesa do consumidor, tais 
como as políticas públicas de defesa do consumidor, a 
efetividade da prestação jurisdicional na defesa do 
consumidor, as políticas especificas para o consumidor pobre 
e o miserável, a universalização do acesso às informações 
sobre produtos e serviços e a defesa do consumidor no 
mercado globalizado, entre outros, com a intervenção dos 
setores competentes desta Casa e a colaboração do PROCON-MG. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados. Pa:.sa-se à 2a fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado 
Carlos Pimenta emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 
93/95, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria, no 
1Q turno, com as Emendas nQs 2 a 5 e pela rejeição da Emenda 
nQ 1. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Tendo em vista que a matéria a ser apreciada é de autoria do 
Deputado Marcos Helênio, o Deputado Carlos Pimenta assume a 
direção dos trabalhos. O Deputado Gil Pereira emite parecer 
sobre o Projeto de Lei nQ 175/95, mediante o qual conclui 
pela aprovação da matéria com as Emendas nQs 1 a 5. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. O 
Deputado Marcos Helênio reassume a direção dos trabalhos, 
agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente Dinis Pinheiro Ant6nio 

Andrade- Gil Pereira- Carlos Pimenta. 
ATA DA Ba REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
~INANCEIRÃ E ORÇAMENTÁRIA 
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Romeu 
Queiroz, Geraldo Rezende, Marcos Helênio e Álvaro Ant6nio 
(substituindo este ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
por indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão 
supracitada. Também encontra-se presente a Deputada Elbe 
Brandão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Miguel Martini, declara abertos os trabalhos esclarece que a 
reunião tem por finalidade apreciar as proposições 
constantes na pauta e solicita ao Deputado Marcos Helênio 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente acusa o recebimento de Ofício da Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem. Na fase 
de discussão e votação de proposições da Comissão, o 
Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento em que 
solicita seja convidado o Sr. Walfrido dos Mares Guia, Vice-
Governador do Estado, para discorrer sobre o encontro de 
contas entre o Estado e o Grupo Mendes Júnior, previsto no 
art. 1Q da Lei nQ 10.863, de 1992. Encerrada a 1a parte dos 
trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia. Em seguida, o 
Presidente passa a palavra ao Deputado Geraldo Rezende, 
relator dos Projetos de Lei nQs 6 e 79/95, que emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
79/95, na forma do vencido no 1Q turno. Posto em discussão e 
votação, é o parecer aprovado por unanimidade. Quanto ao 
Projeto de Lei nQ 6/95, o relator solicita prazo regimental 
para emitir seu parecer, o que é deferido pela Presidência. 
Logo após, o Presidente redistribui o Projeto de Lei nQ 
43/95 ao Deputado Álvaro Ant6nio, que emite parecer que 
conclui pela aprovação da matéria. Durante a leitura do 
parecer, registra-se a chegada do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior .. Ao se iniciar a discussão do parecer, o 
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Deputado Alencar da Silveira Júnior apresenta as propostas 
de emenda nQs 1 e 2. continuando, o Presidente coloca e~ 
votação o parecer, salvo as propostas de emenda. O parecer e 
aprovado por unanimidade e são rejeitadas as propostas de 
emenda. Em seguida, o Deputado Romeu Queiroz, relator do 
Projeto de Lei nQ 261/95, solicita prazo regimenta~ para 
apresentar seu parecer, o que é deferido pelo Pres1~ente. 
Prosseguindo, passa-se à fase de discussão e votaça~ de 
Proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissao. O 
Presidente informa que se encontra sobre a mesa requerimento 
do Deputado Antônio Júlio, solicitando a criação de uma 
comissão especial para verificar junto ao Banco Central a 
situação real da liquidação da MINASCAIXA. O Presidente 
esclarece que esse requerimento foi encaminhado à Comissão, 
Pelo Presidente da casa, com base na Deliberação da Mesa ng 
761, de 1995. A Presidência defere o requerimento, de acordo 
com o art. 244, XXVI, do Regimento Interno. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. 
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz, relator 

Marcos Helênio - Jorge Hannas. 
ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
~ARANTIAS-FUNDAMENTAIS 
As nove horas e quinze minutos do dia trinta de agosto de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados João Leite, Antônio Roberto e José 
Braga, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara 
abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se destina a 
ouvir os Srs. João Pinto Ribeiro, Secretário de Estado da 
Criança e do Adolescente; James Eustáquio Barbosa Ladeia, 
Lauro Wilson de Lima, Edna Lúcia Gomes de Souza e Alvino 
Custódio de Souza, respectivamente, Presidente, Diretor de 
Finanças, Diretora de Assistência e Educação e representante 
dos servidores da FEBEM, que discorrerão sobre o processo de 
transição da referida Fundação. O Presidente lê ofício 
enviado pelo Secretário de Estado da Criança e do 
Adolescente, em que comunica a impossibilidade de seu 
comparecimento a esta reunião por motivo de compromissos 
anteriormente assumidos. A seguir, o Presidente solicita ao 
Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. Logo após, o Presidente passa a 
palavra ao Deputado José Braga, que lê ofícios enviados pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho, em que 
solicita apoio desta Comissão para que as autoridades e os 
órgãos competentes sejam informados sobre a precária 
situação da Escola FEBEM Antônio Carlos, nesse município, e 
em que encaminha relatório da visita da comissão de 
Vereadores da Câmara Municipal de Bor. Despacho à FEBEM desse 
município; e pela Comissão Pastoral da Terr~ da Regional de 
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Rond6nia, em que trata do massacre de posseiros da fazenda 
Santa Elina. Ato contínuo, o Presidente passa à discussão e 
à votação de proposições da Comissão. O Deputado Ant6nio 
Roberto apresenta requerimento, em nome do Deputado Marcos 
Helênio, em que solicita a apuração de denúncias de prática 
de trabalho escravo e maus-tratos cometidos por um 
fazendeiro da região de Governador Valadares contra seus 
empregados e familiares, inclusive crianças. Requer, também, 
que esta Comissão se desloque até o referido município para 
tratar da questão "in loco". Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. O Deputado João Leite apresenta 
requerimento em que solicita sejam convidados os Srs. 
Oswaldo Faria, Diretor de Esportes da Rádio Itatiaia; Afonso 
Alberto Teixeira dos Santos, representante da Associação 
Mineira dos Cronistas Esportivos - AMCE -; Fernando Sasso, 
da TV Globo; Flávio Carvalho, da TV Bandeirantes; Arnaldo 
Viana, do jornal "Estado Minas"; José Fernando Marreiro 
Sarabanda, Promotor de Justiça de Defesa do Cidadão; Ademir 
Lucas Gomes, Secretário de Estado de Esportes, Lazer e 
Turismo; Élmer Guilherme Ferreira, Presidente da Federação 
Mineira de Futebol; Cel. Edvaldo Picinnini Teixeira, 
Comandante do Policiamento da Capital; Maurício Otávio 
Parreira, Presidente da Torcida Máfia Azul; Raimundo José 
Lopes Ferreira, Presidente da Torcida Galoucura, para 
participarem da audiência pública da Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais, a realizar-se no dia 31/8/95, às 9 
horas, com a finalidade de debater e procurar soluções 
práticas para o problema da violência nos estádios de 
futebol. Em virtude de o requerimento ser de autoria do 
Deputado João Leite, este passa a Presidência ao Deputado 
José Braga, que submete a proposição a votação, a qual é 
aprovada sem restrições. Reassumindo a direção dos 
trabalhos, o Presidente, Deputado João Leite, passa a 
palavra aos Srs. James Eustáquio Barbosa Ladeia, Edna Lúcia 
Gomes da Silva e Alvino Custódio de Souza, que fazem suas 
exposições, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Participam dos debates todos os convidados e os Deputados 
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece o comparecimento dos convidados e dos 
parlamentares, convoca os membros desta Comissão para a 
audiência pública a ser realizada nesta Casa no dia 31/8/95, 
às 9h30min, contando com a participação das autoridades e 
dos representantes de entidade civil relacionados no 
requerimento apresentado por este Presidente, a fim de 
debaterem e procurarem soluções práticas, para o problema da 
violência nos estádios de futebol; determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
João Leite, Presidente - Arnaldo Penna - Ant6nio Roberto -

José Braga. 
ATA DA 14a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
fiSCALIZAÇÃO-FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quatorze h0ras e quarenta e cinco minutos do dia trinta 
de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
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Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Romeu 
Queiroz, Marcos Helênio e Jorge Hannas (substituindo este ao 
Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do 
PFL), membros da Comissão supracitada. Havendo numero 
regimental, o Presidente, Miguel Martini, declara abertos os 
trabalhos e esclarece que, nos termos do edital de 
convocação, esta reunião destina-se a apreciar, em turno 
único, o parecer sobre o Projeto de Lei nQ 355/95, de 
autoria do Governador do Estado, que autoriza a abertura de 
crédito especial para a Universidade Federal de Montes 
Claros. Em seguida, a Presidência solicita ao Deputado 
Marcos Helênio que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Após, o Presidente redistribui ao Deputado Romeu 
Queiroz o Projeto de Lei nQ 355/95. Com a palavra, o relator 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, 
o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Marcos Helênio Geraldo 

Rezende- Ajalmar Silva. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 316/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em 
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Amigos de Iapu - ACAMI com sede no 
Município de Iapu. 
Pub'icada, foi a propos1çao encaminhada à Comissão de 

Cons:·tuição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda nQ 
1. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre a matéria para o 1Q turno, em obediência ao que dispõe 
o Regimento Interno. 

A entidade 
e orientar 
comunidade 
moradores. 

Fundamentação 
em exame tem por finalidade apreciar, coordenar 

qualquer iniciativa que vise a organizar a 
e a melhorar a condição de vida de seus 

Dessa forma, por contribuir para que os associados alcancem 
seus objetivos de crescimento, a entidade merece ser 
declarada de utilidade pública. 

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

nQ 316/95 no 1Q turno com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 1Q de setembro de 1995. 



Luiz Antônio Zanto, relator. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 346/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Dílzon Melo, o Projeto de Lei nQ 
346/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos 
Deficientes de Boa Esperança ADEBE com sede no 
Município de Boa Esperança. 

Publicado, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Voltada ao atendimento dos portadores de necessidades 

psicopedagógico espec1a1s, a ADEBE propicia tratamento, 
educação e habilitação à criança excepcional. 

Para o cumprimento de seus objetivos, a instituição vem 
desenvolvendo uma série de atividades junto à comunidade, 
com vistas a assegurar o ajustamento social e o bem-estar do 
excepcional em seu ambiente. 
Pelas atividades desenvolvidas, a entidade merece ser 

declarada de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 346/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 1Q de setembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NO 277/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

A propos1çao em análise, do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, tem por escopo declarar de utilidade pública o 
Conselho Central de Poços de Caldas da Sociedade São Vicente 
de Paulo, com sede no Município de Poços de Caldas. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta 

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, em cumprimento dos trâmites regimentais. 

Fundamentação 
Evidencia-se claramente o caráter social da entidade em 

questão, que prioriza as atividades de assistência às 
pessoas carentes da comunidade local. 
A outorga do título declaratório de utilidade pública virá, 

por certo, facilitar a luta da instituição para concretizar 
seus ideais. 

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

Lei nQ 277/95 no 2Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 1Q de setembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 



z 
G 

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

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 4 DE SETEMBRO DE 1995 

. Presidência do Deputado Ibrahim Jacob 
SUMARIO: COMPARECIMENTO- Falta de "quorum". 

COMPARECIMENTO 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
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Sebastião Navarro Vieira - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob - Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior -
Álvaro Antônio - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Gilmar 
Machado - José Henrique - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Schettino -Raul 
Lima Neto. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob)- A lista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta 
de "quorum", convocando os Deputados para a ordinária 
deliberativa de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). 

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E 
~E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
dois de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo 
Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna, Anivaldo Coelho 
e Marcelo Gonçalves. membros da Comissão de Constituição e 
Justiça; Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão, Jorge Hannas 
(substituindo este ao Deputado Jairo Ataíde, por indicação 
da Liderança do PFL), Durval Ângelo e Alencar da Silveira 
Júnior, membros da Comissão de Administração Pública; José 
Henrique, Dílzon Melo, João Batista de Oliveira, Ivair 
Nogueira, Jorge Hannas e Simão Pedro Toledo (substituindo os 
dois últimos aos Deputados Sebastião Costa e José Maria 
Barros, por indicação das Lideranças do PFL e do PSDB, 
respectivamente), membros da Comissão de Assuntos 
Municipais; Miguel Martini, Bonifácio Mourão (substituindo 
este ao Deputado Geraldo Rezende, por indicação da Liderança 
do PMDB), Marcos Helênio e Alencar da Silveira Júnior, 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e 
esclarece que não há ata a ser lida, por ser esta a primeira 
reunião conjunta dessas Comissões. O Presidente registra o 
recebimento dos seguintes ofícios: das Prefeituras 
Municipais de Curvelo e de Felixlândia, das C~maras 
Municipais de Inimutaba e de Três Marias e da Associação de 
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Criadores de Zebu, em que solicitam o apoio dos 
parlamentares, para que seja mantido o Município de Curvelo 
como sede do Médio São Francisco; da Câmara Municipal de 
Diamantina e da Associação Comercial e Industrial de 
Diamantina, em que solicitam o apoio e o empenho dos 
Deputados, a fim de se colocar Diamantina como sede de 
administração regional do Alto Jequitinhonha; da Câmara 
Municipal de Caratinga, enviado ao Governador do Estado, 
tendo sido encaminhadas cópias ao Secretário de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, em que manifesta 
descontentamento em virtude de o Município de Caratinga não 
ter sido indicado para sediar uma das regiões 
administrativas; da Prefeitura Municipal de Carmo do Rio 
Claro, em que solicita providências para que esse município 
passe a integrar a futura administração regional de 
Varginha; do Vereador José Caproni de Carvalho, Presidente 
da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, em que 
solicita apoio dos Deputados para que esse município seja 
uma das futuras sedes das administrações regionais; do 
médico Maurício Valadão Reimão de Melo, membro do Rotary 
Club Ary Barroso, e do jornalista José Gualberto de Mello 
Júnior, em que solicitam apoio dos parlamentares para que o 
Município de Ubá seja uma das futuras sedes das 
administrações regionais. A seguir, o Presidente informa 
que, nos termos do edital de convocação, esta reun1ao 
destina-se a apreciar os pareceres para o 1Q turno do 
Projeto de Lei nQ 343/95, do Governador do Estado, que 
institui as regiões administrativas no Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. Informa também que os 
Deputados Leonídio Bouças, Arnaldo Penna, José Henrique e 
Romeu Queiroz foram designados relatores, respectivamente, 
pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública, de Assuntos Municipais e de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária. Logo após, o Presidente redistribui o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao Deputado 
Marcelo Gonçalves. Nessa fase, o Deputado Alencar da 
Silveira Júnior pede a palavra e solicita que fique 
registrado em ata o seu descontentamento ao constatar que um 
projeto do Executivo tem como relator o Líder do Governo 
nesta Casa. O Presidente esclarece que a qualquer um dos 
membros de comissões pode ser distribuída matéria, conforme 
prevê o Regimento Interno. O Presidente indaga do Deputado 
Marcelo Gonçalves se está em condições de emitir seu parecer 
pela Comissão de Constituição e Justiça. O relator emite 
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade do Projeto de Lei nQ 343/95. Na fase de discussão 
do parecer, o Deputado Durval Ângelo informa que em 3/8/95 
apresentou requerimento à Mesa, em que solicita a anexação 
do Projeto de Lei nQ 343/95, que institui as regiões 
administrativas no Estado de Minas Gerais, ao Projeto de Lei 
nQ 1.590/93, que define regiões para fins de planejamento. 
Entende o parlamentar que há impossibilidade de se apreciar 
a matéria em pauta, enquanto não se obtiver uma definição da 
Mesa. O Presidente esclarece que o fato de não se conhecer a 
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decisão da Presidência da Assembléia não impede que se 
realize a discussão da proposição pela Comissão de 
Constituição e Justiça, uma vez que, neste momento, são os 
aspectos legal, constitucional e jurídico que estão sendo 
discutidos. Ato contínuo, o Deputado Simão Pedro Toledo pede 
a palavra e apresenta a proposta de emenda nQ 1, a qual é 
acatada pelo relator, Deputado Marcelo Gonçalves. Fazem uso 
da palavra, conforme consta nas notas taquigráficas, os 
Deputados Bonifácio Mourão, Geraldo Santanna, Alencar da 
Silveira Júnior e Anivaldo Coelho. Encerrada a discussão, o 
Presidente submete à votação o parecer do relator, salvo 
proposta de emenda, o qual é aprovado. Em seguida, submete à 
votação a proposta de emenda, que também é aprovada. O 
Presidente suspende a reunião por 30 minutos, para que seja 
elaborada a nova redação do parecer. Reabertos os trabalhos, 
a Presidência verifica que há o mesmo "quorum" e solicita 
aos componentes da Comissão de Constituição e Justiça que 
subscrevam a nova redação do parecer. O Presidente passa a 
palavra ao Deputado Arnaldo Penna, relator pela Comissão de 
Administração Pública, que solicita prazo regimental para 
emitir seu parecer. O Presidente defere o pedido e, nada 
mais havendo a ser tratado, agradece o comparecimento dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo - Arnaldo 

Penna- Gilmar Machado- Romeu Queiroz- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta - Paulo Piau - Durval Ângelo - José Henrique -
Leonídio Bouças -Miguel Martini -Geraldo Rezende- Clêuber 
Carneiro - Marcos Helênio. 
ATA DA 2a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, ÕE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E 
~EGIONALIZAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quatorze horas e quarenta e quatro minutos do dia vinte e 
nove de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-
se na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, 
Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna e Gilmar Machado 
(substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho, por 
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de 
Constituição e Justiça; Romeu Queiroz (substituindo o 
Deputado Ajalmar Silva, por indicação da Liderança do PSDB), 
Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão, Carlos Murta, Paulo Piau 
(substituindo este ao Deputado Jairo Ataíde, por indicação 
da Liderança do PFL) e Durval Ângelo, membros da Comissão de 
Administração Pública; José Henrique, Carlos Murta 
(substituindo este ao Deputado Dimas Rodrigues, por 
indicação da Liderança do Bloco de Mobilização Social 
Progressista), Leonídio Bouças (substituindo o Deputado 
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do PFL), Dílzon 
Melo, Ivo José e José Braga, membros da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização; Miguel Martini, Romeu Queiroz, 
Geraldo Rezende, Clêuber Carneiro e Marcos Helênio, membros 
da Comis0ão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Registra-se, também, a presença dos Deputados Jorge Eduardo 
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de Oliveira e Olinto Godinho. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os 
trabalhos e informa que a reunião se destina a apreciar, no 
1Q turno, os pareceres sobre o Projeto de Lei nQ 343/95, de 
autoria do Governador do Estado, que institui as regiões 
administrativas no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. A seguir, solicita ao Deputado Geraldo Rezende 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Dando 
prosseguimento, a Presidência informa que, na última reunião 
conjunta dessas Comissões, foi aprovada pela Comissão de 
Constituição e Justiça a nova redação do parecer, em virtude 
de proposta de emenda apresentada pelo Deputado Simão Pedro 
Toledo e acatada pelo relator, Deputado Marcelo Gonçalves; 
informa, ainda, que o Deputado Arnaldo Penna, relator pela 
Comissão de Administração Pública, solicitou prazo 
regimental para emitir seu parecer. Dando prosseguimento aos 
trabalhos, o Presidente passa a palavra ao Deputado Arnaldo 
Penna, que emite parecer mediante o qual conclui pela 
rejeição da Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e pela aprovação das Emendas nQs 2 a 9 por ele 
apresentadas. Na fase de discussão, são apresentadas as 
Propostas de Emenda nQs 1, do Deputado Bonifácio Mourão, e 
2, do Deputado Paulo Piau. O Deputado Durval Ângelo solicita 
esclarecimentos sobre as razões da não-anexação do Projeto 
de Lei nQ 343/95 à proposição semelhante que já estava 
tramitando na Casa e pondera se não seria mais adequado ser 
essa matéria tratada por meio de projeto de lei 
complementar. O Deputado Gilmar Machado apresenta 
requerimento, em que solicita seja convidado o Dr. Paulo 
Haddad a fornecer a essas Comissões subsídios sobre o tema 
de que trata o referido projeto de lei. O Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira tece considerações sobre a situação das 
delegacias regionais já existentes. o Presidente esclarece 
ao Deputado Durval Ângelo que a anexação de matérias é da 
competência do Presidente da Assembléia, conforme o inciso 
XIII do art. 244 do Regimento Interno e que, quanto ao tipo 
de proposição mais conveniente para a apresentação dessa 
matéria, já não cabem indagações, pois, de acordo com o 
parágrafo único do art. 190 do Regimento Interno, trata-se 
de matéria vencida, visto que a Comissão de Constituição e 
Justiça teria competência para tanto e já se manifestou 
sobre o assunto. Logo após, a Presidência submete a votação 
o requerimento do Deputado Gilmar Machado, o qual é aprovado 
por unanimidade. A seguir, solicita ao relator que se 
manifeste sobre as propostas de emendas apresentadas. O 
Deputado Arnaldo Penna manifesta-se pela aprovação da 
Proposta de Emenda nQ 1, do Deputado Bonifácio Mourão, e 
pela rejeição da nQ 2, do Deputado Paulo Piau. Na fase de 
votação, o Deputado Durval Ângelo, nos termos do inciso II 
do art. 163 do Regimento Interno, manifesta-se 
contrariamente ao parecer, por não corresponder à posição 
adotada pela Bancada do PT. A Presidência submete a votaçã9 
o parecer, salvo as propostas de emenda apresentadas. E 
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aprovado 0 parecer. Após, o Presidente submete a votação a 
Proposta de Emenda nQ 1 que recebeu parecer favorável do 
relator. A proposta é aprovada. A Presidência submete a 
votação a Proposta de Emenda nQ 2, que recebeu parecer 
contrário do relator. A proposta é rejeitada. A P~esidência 
suspende a reunião por 10 minutos para a elaboraçao da nova 
redação do parecer, nos termos do § 1Q do art. 138 do 
Regimento Interno. Reabertos os trabalhos, co~ a presença 
dos mesmos parlamentares, é lida a nova redaçao do ~arecer 
da Comissão de Administração Pública, que conc1u1 pela 
reje~ção da Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e 
Just1ça, e pela aprovação das Emendas nQs 2 a 10, que 
apresenta, sendo a última resultante da aprovação de 
propo~ta.de emenda do Deputado Bonifácio Mourão. A nova 
~edaçao e aprovada, com voto contrário do Deputado Durval 
Angelo. A seguir, o Deputado Bonifácio Mourão registra a 
pre~ença do Dr. Márcio Maia, Secretário de Estado de 
Industria e Comércio, que, nessa oportunidade, é convidado 
pela Presidência a fazer parte da Mesa. A seguir, o 
Presidente passa a palavra ao relator pela Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização, Deputado José 
Henrique, que emite parecer pela aprovação da Emenda nQ 1, 
da Comissão de Constituição e Justiça; das Emendas nQs 2 a 
10, da Comissão de Administração Pública, e das Emendas nQs 
11 e 12, que apresenta. Na fase de discussão, o Deputado 
Arnaldo Penna solicita, nos termos do art. 285 do Regimento 
Interno, destaque da parte do parecer em que o relator opina 
Pela aprovação da emenda apresentada pela Comissão de 
Çonstituição e Justiça. Submetido a votação, salvo destaque, 
e o parecer aprovado. Submetida a votação a matéria 
destacada, é rejeitada a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. A Presidência suspende a reunião por 
10 minutos para a elaboração da nova redação do parecer, nos 
termos do § 1Q do art. 138 do Regimento Interno. Reabertos 
os trabalhos, com a presença dos mesmos Deputados, é lida e 
aprovada, com voto contrário do Deputado Ivo José, a nova 
redação do parecer, que conclui pela rejeição da Emenda nQ 
1, da Comissão de Constituição e Justiça, e pela aprovação 
d~s ~mendas nQs 2 a 10, da Comissão de Administração 
Pub!1ca;. 11 e 12, da Comissão de Assuntos Municipais e 
Reg1onal1zação. Logo após, a Presidência passa a palavra ao 
D~putado Romeu Queiroz, relator pela Comissão de 
F1s~alização Financeira e Orçamentária, que solicita o prazo 
reg1mental para emissão de seu parecer, o que é deferido 
pela Presidência. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Simão Pedro Toledo- Gil 

Pereira- Arnaldo Penna - Gilmar Machado- Ajalmar Silva-
Ant?nio Roberto - Marcos Helênio - Dimas Rodrigues - Ivo 
Jose Romeu Queiroz José Maria Barros. 
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SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Mensagens nQs 36 a 43/95 (encaminham os 
Projetos de Lei nQs 427 a 431/95 e as Propostas de Emenda à 
Constituição nQs 15 a 17/95, respectivamente) e Ofício nQ 
8/95, do Governador do Estado; Ofício nQ 13/95, do 
Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios, telegramas e 
cartões - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 
432 a 436/95 e Projeto de Resolução nQ 437/95 
Requerimentos nQs 699 a 707/95 - Requerimentos dos Deputados 
João Batista de Oliveira, Paulo Piau e José Bonifácio(2) e 
João Leite - Comunicações: Comunicações do Sr. Presidente e 
dos Deputados Simão Pedro Toledo, Marcelo Gonçalves e 
Marcelo Cecé e da Comissão de Saúde e Ação Social - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, 
Gilmar Machado, Carlos Pimenta e Alencar da Silveira Júnior 
-Registro de presença - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: 
Abertura de inscrições Palavras do Sr. Presidente 
Leitura de comunicações apresentadas Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Paulo Piau; encaminhamento à 
Comissão de Agropecuária - Requerimentos dos Deputados José 
Bonifácio(2); inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei 
nQs 286 e 112/95 para os fins do art. 288 do Regimento 
Interno Requerimentos dos Deputados João Batista de 
Oliveira e João Leite; aprovação- 2ª Fase: Discussão e 
votação de proposições: Discussão, em 1Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 175/95; apresentação da Emenda nQ 6; encerramento 
da discussão; encaminhamento do projeto de lei e da emenda à 
Comissão de Administração Pública- Discussão, em 2Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 79/95; aprovação na forma do vencido em 
1Q turno - 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- António Júlio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Álvaro António 
- Anivaldo Coelho - António Andrade António Genaro 
António Roberto -Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac 
Pinto- Carlos Murta- Carlos Pimenta- Dílzon Melo- Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogu2ira - Ivo 
José- Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite 
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-Jorge Eduardo de Oliveira- José Bonifácio- José Braga-
José Henrique - José Maria Barros Leonídio 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- Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Atas 

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede à 
.leitura das atas das três reuniões anteriores, que são 
aprovadas sem restrições. 

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

correspondência: 
"MENSAGEM No 36/95* 

Belo Horizonte, 1Q de setembro de 1995. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser 

submetido a exame e deliberação dessa egrégia Assembléia 
Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera 
dispositivos da Lei nQ 11.803, de 18 de janeiro de 1995. 

A medida prevista no projeto objetiva elevar os limites 
fixados na Lei Orçamentária para a abertura de créditos 
suplementares ao Orçamento Fiscal e ao Orçamento de 
Investimentos das empresas do Estado, a fim de ajustá-la à 
realidade da Administração Estadual, modificada 
substancialmente após a elaboração do Orçamento de 1995. 

Para maiores esclarecimentos dos Senhores Deputados, faço 
juntar a esta a exposição de motivos que me foi encaminhada 
pelos órgãos responsáveis pela execução da nossa Lei de 
Meios. 
Solicitando a Vossa Excelência que o 

apreciado de conformidade com o artigo 
Estado, sirvo-me da oportunidade 
manifestação do nosso elevado 
consideração. 

referido projeto seja 
69 da Constituição do 
para renovar-lhe a 
apreço e especial 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Exposição de Motivos 

A Lei nQ 11.803, de 18 de janeiro de 1995, que estima 
receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de 
Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado para o exercício de 1995, autoriza o 
Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite 
de 25% da despesa fixada. 

O projeto de lei ora apresentado à apreciação desta Casa 
tem como objetivo acrescer o limite fixado naquela lei, 
justificando-se a necessidade deste procedimento em razão, 



122 

principalmente, do que abaixo passaremos a expor. 
Quando da elaboração do Orçamento para 1995 não estava 

então definida a política de pessoal que seria adotada para 
este ano, fato este que não permitiu uma projeção real dos 
salários dos servidores da Administração Pública Estadual. 
Desta forma, os reajustes aprovados durante o exercício 
exigiram a concessão de créditos suplementares que, em razão 
do significativo montante, consumiram parte representativa 
daquele limite. 

A este fato, somam-se as aprovações de enquadramentos de 
pessoal, bem como a instituição do Pro-labore para a 
Administração Indireta, não previstos na Lei Orçamentária. 

As despesas relativas a exercícios anteriores, 
especialmente as referentes a pessoal, pelo fato de não 
estarem programadas no Orçamento foram também responsáveis 
pela insuficiência do limite fixado naquela lei. 
Vale acrescentar que, para atendimento dos projetos do 

Governo, ajustes orçamentários têm sido necessários e 
viabilizados através do remanejamento de dotações, 
implicando tal procedimento na utilização do limite. 
Importa destacar que as suplementações a que se refere o 

limite serão financiadas pelos recursos decorrentes do 
excesso apurado na arrecadação da receita em relação àquela 
estimada no Orçamento e da anulação de dotações 
orçamentárias não comprometidas. 

PROJETO DE LEI No 427/95 
Altera dispositivos da Lei nQ 1l.803, de 18 de janeiro de 

1995. 
Art. 1Q -O "caput" dos artigos 8Q e 9Q da Lei nQ 11.803, 

de 18 de janeiro de 1995, que estima as receitas e fixa as 
despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do 
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo 
Estado para o exercício de 1995, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 8Q -Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
créditos suplementares ao Orçamento Fiscal até o limite de 
40% (quarenta por cento) da despesa fixada no artigo 1Q 
desta lei. 
Art. 9Q -O Poder Executivo poderá suplementar o Orçamento 

de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o 
limite de 30% (trinta por cento) do valor referido no artigo 
5Q desta lei." 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário." 
*- Publicado e distribuídos os avulsos, vai o projeto à 

Comissão de Fiscalização Financeira, para receber parecer, 
no prazo de 15 dias, nos termos do art. 216 do Regimento 
Interno. 

"MENSAGEM No 37/95* 
Belo Horizonte, 1Q de setembro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Ten~o a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exa~e 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 



incluso, que autoriza o 
empresa pública Caixa de 
dá outras providências. 
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Poder Executivo a constituir a 
Amortização da Dívida - CADIV - e 

A criação da empresa pública, nos termos do projeto 
encaminhado, atende à necessidade de instituir-se mecanismo 
mais adequado para auxiliar o Tesouro Estadual na 
administração da dívida pública do Estado, visando ao 
alongamento de prazos e à redução dos custos das obrigações. 
A anexa exposição, que me foi encaminhada pelo Secretário 

de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, contém 
pormenorizada informação sobre o projeto, podendo constituir 
subsídio para o exame da matéria por essa Casa. 

Dada a relevância do assunto, solicito a Vossa Excelência 
que o projeto de lei seja apreciado com urgência, nos termos 
do artigo 69 da Constituição do Estado. 
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência 

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

1 -Exposição de Motivos 
Senhor Governador, 
O Estado de Minas Gerais tem, ao longo dos últimos anos, 

projetado e executado políticas financeiras buscando 
aperfeiçoar a condução das finanças públicas. Contudo, as 
políticas relacionadas à assunção e negociação das dívidas 
públicas das diversas Unidades da Federação se fazem de 
forma tal que não facilitam aos agentes financeiros 
perceberem riscos diferenciados entre os títulos emitidos, 
apesar dos diferentes estágios de higidez das finanças 
públicas dos Estados emissores. Necessário, pois, que se 
criem novas formas de atuação do Tesouro Estadual, para que 
se perceba o avançado e adequado estágio do Estado de Minas 
Gerais no manejo de suas finanças em geral e da 
administração da dívida pública, em particular. Com este 
fim, submeto a V. Exa. proposta de se criar, sob a forma de 
empresa pública, uma caixa de amortização da dívida. 

A nova empresa pública, capitalizada por incorporação de 
ativos mobiliários, bens imóveis e outros direitos, 
oferecerá ao mercado financeiro mais transparência e 
segurança na aquisição de suas obrigações. Assim sendo, o 
Tesouro Estadual, através desta nova entidade, será capaz de 
emitir e colocar obrigações, com prazos mais longos e custos 
mais reduzidos, dadas as garantias reais oferecidas por seu 
ativo, resultando em economias nas despesas com juros. 

O capital social da companhia poderá ser aumentado, a 
qualquer tempo, com contribuições em dinheiro, outros ativos 
e direitos do Estado de Minas Gerais e de suas entidades da 
administração pública direta e indireta, ou em quaisquer 
espécies de bens susceptíveis de serem avaliados em 
dinheiro. 

Dentro da perspectiva de modernização e aperfeiçoamento do 
serviço público, a nova empresa não deverá contratar um 
único empregado. Sua estrutura administrativa, altamente 
simplificada, contará com Diretoria composta de três 
membros, Presidente e dois diretores, recrutados no seio das 



administrações direta e indireta, sem 
adicionalidade de salários, proventos, ou 
pecuniários de qualquer natureza. Serviços 
administrativo serão, também, do mesmo jaez. 
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qualquer 
beneficios 

de suporte 

Em resumo, a nova empresa, com seu capital integralizado 
por ativos reais, permitirá ao Tesouro Estadual: 

1) alongar o perfil do endividamento estadual; 
2) reduzir os custos de financiamento; 
3) alocar os recursos poupados a novos programas soc1a1s, 

com destaque para educação, saúde, saneamento e segurança 
pública. 
A capitalização da CADIV, pela incorporação de bens, mantém 

intacto o patrimônio público, trocando apenas de 
titulariedade e facilitando a avaliação de risco por parte 
dos investidores na aquisição de obrigações da nova empresa. 

PROJETO DE LEI No 428/95 
Autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa pública 

Caixa de Amortização da Divida CADIV e dá outras 
providências. 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a constituir 

uma empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da 
Fazenda, sob a forma de sociedade anônima, denominada Caixa 
de Amortização da Divida CADIV com sede em Belo 
Horizonte e com capital social de R$400.000.000,00 
(quatrocentos milhões de reais), a ser integralizado na 
forma desta lei. 
Art. 2Q -O capital social da CADIV será dividido em 

400.000.000 (quatrocentos milhões) de ações ordinárias 
nominativas, subscrito da seguinte forma: 

I - o Estado de Minas Gerais subscreverá 399.900.000 
(trezentos e noventa e nove milhões e novecentas mil) ações, 
no total de R$399.900.000,00 (trezentos e noventa e nove 
milhões e novecentos mil reais), integralizando-as por 
ocasião da subscrição com ações, imóveis e outros ativos de 
sua propriedade; 

II - o Banco de desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG 
subscreverá 100.000 (cem mil) ações, no total de 

R$100.000,00 (cem mil reais), integralizando-as em dinheiro 
no ato da subscrição. 

§ 1Q As quantidades das ações. inclusive das que 
representem controle acionário de entidades descentralizadas 
pelo Estado, 1moveis e outros ativos utilizados para a 
integralização do capital da CADIV serão determinados no ato 
da constituição da sociedade, com base em laudo de avaliação 
aprovado pela assembléia geral de constituição, na forma da 
legislação própria. 

§ 2Q -Na hipótese de integralização por meio de ações que 
representem parcela ou totalidade do controle acionário, 
pelo Estado, de entidade descentralizada, não haverá 
alteração na natureza jurídica da respectiva entidade. 

§ 3Q - O capital social da companhia poderá ser aumentado, 
a qualquer tempo, com contribuições em dinheiro, outros 
ativos e direitos do Estado e de órgãos ou entidades da 
administração pública estadual, ou em quaisquer espécies de 
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bens suscetíveis de serem avaliados em dinheiro. 
Art. 3Q -A CADIV terá por objeto auxiliar o Tesouro 

Estadual na administração da dívida pública do Estado de 
Minas Gerais, visando ao alongamento de ~razos e ã redução 
dos custos das obrigações, utilizando-se de mecanismos 
próprios. 
Art. 4Q- A administração social da CADIV será exercida por 

um conselho de administração e por uma diretoria, em número 
e com competência a serem fixados no estatuto social. 

Art. 5Q- A CADIV não disporá de quadro próprio de pessoal, 
podendo, para consecução do seu objeto social, contratar 
serviços de terceiros e celebrar convênio com órgãos ou 
entidades da administração pública estadual. 

Art. 6Q- o estatuto social da CADIV, elaborado com base na 
Lei nQ 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo das 
restrições e de disposições de normas especiais de regência, 
será discutido, votado e aprovado na assembléia geral de 
constituição. 
Art. 7Q -A sociedade, por decisão da assembléia geral, 

poderá quando for necessar1o à consecução dos seus 
objetivos, atribuir aos títulos de sua emissão as seguintes 
características: 

I poder liberatório, no vencimento dos respectivos 
títulos emitidos para: 
a) aquisição de bens e direitos alienados pelo Estado 

durante o processo de alienação de ativos e de privatização 
de empresas que integram a administração estadual indireta; 

b) quitação de dívidas tributárias; 
c) os efeitos da Lei Federal nQ 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos, previsto no artigo 175 da 
Constituição Federal. 
II - permutabilidade por moedas de privatização aceitas 

pelo Governo Federal, segundo cotação do mercado. 
Art. 8Q O Procurador-Geral do Estado tomará as 

providências para a criação da empresa pública a que se 
refere esta lei, praticando os atos inerentes a este 
procedimento. 
Art. 9Q 

publicação . 
Esta lei entra em vigor na data de sua 

as disposições em contrário." Art. 10- Revogam-se 
-Publicado, vai o 

Administração Pública 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

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

do art. 195, c/c o art. 220, do 

*-Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 38/95* 

Belo Horizonte, 1Q de setembro de 1995 . 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso, que autoriza a realização de operações de crédito 
para os fins que menciona. 
A proposta tem por finalidade propiciar a captação de 



126 

recursos sob condições menos onerosas, de modo que se torne 
viável a reestruturação do perfil da dívida pública do 
Estado, mediante o alongamento dos prazos e a redução dos 
custos dos serviços respectivos, além de assegurar os 
investimentos necessários em projetos sociais, definidos no 
Plano Plurianual de Ação Governamental, de que trata a Lei 
nQ 10.578, de 30 de dezembro de 1991. 

Por se tratar de matéria urgente, 
Excelência que o projeto encaminhado 
acordo com o disposto no artigo 69 
Estado. 

solicito a Vossa 
seja apreciado de 

da Constituição do 

Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência as expressões de elevado apreço e distinta 
consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI No 429/95 

Autoriza a realização de operações de crédito para os fins 
que menciona. 

Art. 1Q -Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a 
realizar operações de crédito interno e externo no valor de 
até R$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de 
reais), correspondentes em 16 de agosto de 1995 a 
US$1.273.885.350,00 (um bilhão duzentos e setenta e três 
milhões oitocentos e oitenta e cinco mil trezentos e 
cinqüenta dólares norte-americanos). 
Parágrafo único - Os recursos decorrentes dessas operações 

de crédito serão destinados à reestruturação da dívida 
pública estadual e à execução de projetos previstos no Plano 
Plurianual de Ação Governamental, de que trata a Lei nQ 
10.578, de 30 de dezembro de 1991. 
Art. 2Q - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 

garantias do Estado para a realização dos empréstimos de que 
trata esta lei. 
Art. 3Q -Serão consignados no orçamento anual do Estado 

dotações suficientes para amortização do principal e 
encargos das operações de crédito mencionadas no artigo 1Q 
desta lei. 
Art. 4Q 

publicação. 
Esta lei entra em vigor na data de sua 

Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário." 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

"MENSAGEM No 39/95* 
Belo Horizonte, 1Q de setembro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso, que autoriza a alienação de ações de propriedade do 
Estado no capital social da Companhia Energética de Minas 
Gerais - CEMIG - e do Banco do Estado de Minas Gerais S/A -
BEMGE - e dá outras providências. 
A alienação pretendida visa gerar recursos para pagamento 
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da divida pública e a execução de programas da área social, 
como é ressaltado na nota anexa, cabendo destacar que _a 
venda das ações não afetará o controle que o Estado mantem 
sobre o capital votante das empresas consideradas. 

Tendo em vista a natureza da matéria, solicito a Vossa 
Exc~lência que o projeto encaminhado seja ap~eciado sob o 
reg1me de urgência de que trata o art1go 69 da 
Co~stituição do Estado. 

S1rvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência 
as expressões de elevado apreço e distinta consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Exposição de Motivos _ 

A manutenção nas mãos do Estado de um grande lote de açoes, 
preferenciais e ordinárias da Companhia Energética de Minas 
Gerais - CEMIG - e do B~nco do Estado de Minas Gerais -
B~MG~ - não tem função estratégica relevante. Paralelamente, 
sao 1nsuficientes, como é sabido, os recursos do Estado, 
para que este possa alcançar os objetivos e metas a que se 
propõe. 
A alienação das ações das referidas entidades visa 

exatamente a obter recursos, prioritariamente destinados ao 
pagamento da divida pública e à execução dos programas 
sociais, propósitos altamente justificáveis neste momento 
c~ucial da Administração Pública. 

E de se ressaltar que uma alienação na proporção a ser 
autorizada manterá as entidades sob o controle do Estado, 
não afetando, portanto, o importante papel que ambas 
desempenham no desenvolvimento de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI No 430/95 Estado no 
Gerais 
BEMGE - e 

Au~oriza a alienação de ações de propriedade do 
cap1tal social da Companhia Energética de Minas 
C~MIG - e do Banco do Estado de Minas Gerais S/A -
da outras providências. 
Art. 1Q- Fica o Poder Executivo autorizado a alienar ações 

preferenciais e ordinárias do Estado no capital social da 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG- e do Banco do 
Estado de Minas Gerais S/A - BEMGE. 

§ _1Q -Excluem-se da alienação de que trata este artigo as 
açoes que asseguram a participação majoritária do Estado no 
capital votante da CEMIG e do BEMGE. 

§ 2Q - Os recursos obtidos com a venda das ações serão 
des!inados, prioritariamente, ao pagamento da dívida pública 
e a execução de programas sociais previstos no Plano 
Plurianual de Ação Governamental de que trata a Lei nQ 
10.578, de 30 de dezembro de 1991. 
Art. 2Q- O artigo 4Q da Lei nQ 8.655, de 18 de setembro de 

1984, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4Q- A totalidade dos dividendos devidos ao Estado de 

Minas Gerais serão incorporados ao Tesouro Estadual." 
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se 
-Publicado, vai o 

Administração Pública 

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

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

"MENSAGEM No 40/95* 
Belo Horizonte, 1Q de setembro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso, que autoriza a alienação das ações do Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais - CREDIREAL. 

A alienação pretendida constitui providência relacionada 
com a política estadual de desestatização, que definiu a 
conveniência da privatização do Banco de Crédito Real de 
Minas Gerais. 
A venda das ações, para esse fim, depende de autorização 

especial, por envolver alienação de controle, em atenção ao 
que estabelece o artigo 14, § 2Q, inciso II, da Constituição 
do Estado. 

Por se tratar de matéria urgente, 
Excelência que o projeto encaminhado 
acordo com o disposto no artigo 69 
Estado. 

solicito a Vossa 
seja apreciado de 

da Constituição do 

Valho-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência 
as expressões de elevado apreço e distinta consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI NQ 431/95 

Autoriza a alienação das ações do Banco de Crédito Real de 
Minas Gerais - CREDIREAL. 

Art. 1Q -Ficam o Estado de Minas Gerais e a Minas Gerais 
Participações S.A. MGI autorizados a alienar a 
totalidade das ações que possuem no capital social do Banco 
de Crédito Real de Minas Gerais - CREDIREAL. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se 
-Publicado, vai o 

Administração Pública 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

as disposições em contrário." 
projeto às Comissões de Justiça, de 
e de Fiscalização Financeira para 

do art. 195, c/c o art. 220, do 

*-Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 41/95 * 

Belo Horizonte, 1Q de setembro-de 1995. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, a inclusa proposta de 
emenda à Constituição, que dá nova redação ao artigo 239 da 
Constituição do Estado. 
A proposta visa disciplinar o recolhimento de tributos e 

demais receitas públicas estaduais, conforme exposição de 
motivos em anexo, da Secretaria de Estado da Fazenda. 
Apraz-me renovar a Vossa Excelência protestos de elevado 

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

Exposição de Motivos 
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O art. 239 da Constituição do Estado que, como redigido, 
fazia sentido e se aplicava a seu tempo, constitui, hoje, 
fator dificultador de recolhimentos e arrecadações 
tributárias, com reflexos negativos tanto nas relações 
~isca-contribuinte quanto na política de combate à evasão e 
a sonegação fiscais. 
Pleitos, sem dúvida justos, de contribuintes e seus 

representantes, afirmam dificuldades no cumprimento da 
principal obrigação tributária, enquanto são obrigados, sem 
alternativa, a recolher na rede bancária oficial. 

Em clima de abertura econômica, acompanhada de precisa 
redefinição do papel do estado, é inegável que a liberdade 
de escolha da instituição financeira não deve ser cerceada 
de forma tão rigorosa quanto a prevista no texto vigente. 
O próprio Código Tributário Nacional, de trinta anos de 

existência, em seu art. 7Q, § 3Q, prevê, expressamente, a 
salutar possibilidade de se recolherem tributos na rede 
bancária, sem distinção, definindo, inclusive, que o 
cometimento arrecadatório a instituições privadas não 
constitui delegação de competência tributária, que, se assim 
fosse, seria proibida. 

As razões de edição da norma revisanda, assentadas na 
preocupação com o bom destino dos recursos públicos, estão 
superadas pelos sistemas de controle automático e pelas 
modernas técnicas de apropriação das receitas inclusive pela 
imediata transferência de lançamentos de crédito, tudo a 
permitir que, embora coletados por bancos particulares, os 
recursos sigam, de imediato, para as instituições oficiais 
de centralização, sem qualquer chance de apropriações 
indevidas. 
Acredito, firmemente, que a medida propugnada trará, em 

curtíssimo prazo, significativos benefícios para o sistema 
arrecadador, com reflexos positivos tanto no incremento da 
receita pública quanto nas salutares relações entre Fisco e 
contribuintes. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 15/95 
Dá nova redação ao art. 239 da Constituição do Estado. 
Art. 1Q -O artigo 239 da Constituição do Estado passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 239 -Sem prejuízo do sistema de centralização das 

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

de sua publicação." 
-Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo 

de três dias, para receber emenda, nos termos do art. 209 do 
Regimento Interno. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM No 42/95 * 
Belo Horizonte, 1Q de setembro-de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos 
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do inciso II do artigo 64 da Constituição do Estado, para 
ser submetida ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
a inclusa proposta de emenda à Constituição, que altera 
dispositivo inscrito na subseção que trata dos servidores 
públicos civis, relativo ao instituto das férias-prêmio 
(Art. 31, inciso II). 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos de 
elevado apreço e distinta consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 16/95 

Altera dispositivos da Constituição do Estado que menciona. 
Art. 1Q -O inciso II do artigo 31 da Constituição do 

Estado passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 31 - .................................. . 
II - férias-prêmio, com duração de seis meses, adquiridas a 

cada período de dez anos de efetivo exercício no serviço 
público do Estado de Minas Gerais, admitida, por opção do 
servidor, a sua conversão em espécie quando da aposentadoria 
ou a contagem em dobro, para este mesmo fim, das não 
gozadas.". 

Art. 2Q - O artigo 31 da Constituição do Estado fica 
acrescido do § 2Q, passando o parágrafo único a § 1Q: 

"Art. 31 - ............................. · · · · · · · 
§ 1Q - ....................................... . 
§ 2Q -Ocorrendo a aposentadoria nas condições das alíneas 

a e Q do inciso III do artigo 36 desta Constituição, o 
servidor terá direito a mais três meses de férias-prêmio 
convertida em espécie, relativa à fração do decênio. 
Art. 3Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação." 
-Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo 

de três dias, para receber emenda, nos termos do art. 209 do 
Regimento Interno. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM No 43/95* 
Belo Horizonte, 1Q de setembro-de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, a inclusa proposta de 
emenda à Constituição que dá nova redação ao artigo 212 da 
Constituição do Estado e acrescenta dispositivo ao 
respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
A proposta mantém a obrigação de o Estado destinar recursos 

financeiros para serem aplicados no amparo e no fomento à 
pesquisa. 
A destinação de recursos para esse fim deve, no entanto, 

adequar-se à realidade orçamentária estadual, de modo que a 
despesa decorrente se acomode nos limites das 
disponibilidades financeiras do Tesouro e resguarde a 
capacidade de investimento do Estado nos demais serviços de 
sua responsabilidade. 

É com esse intuito que estou encaminhando ao exame dessa 
Casa a proposta anexa, que fixa em um ror cento da receita 
de impostos da competência do Estado a soma de recursos para 
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o desenvolvimento da pesquisa científica no Estado, 
percentual esse que será integralizado de maneira gradual, 
como consta na proposta de emenda à Constituição. 

Apraz-me renovar a Vossa Excelência protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 17/95 

Dá nova redação ao artigo 212 da Constituição do Estado e 
acrescenta dispositivo ao respectivo Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 
Art. 1Q -O artigo 212 da Constituição do Estado passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 212- O Estado manterá entidade de amparo e fomento à 

pesquisa e lhe atribuirá dotações e recursos necessários à 
sua efetiva operacionalização e por ela privativamente 
administrados, correspondendo a um por cento da receita de 
impostos da competência do Estado, deduzidos os valores das 
transferências constitucionais e legais aos munlClPlOS, 
repassados em parcelas mensais equivalentes a um doze avos 
no mesmo exercício.". 
Art. 2Q Fica acrescentado ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado o 
artigo 91, com a seguinte redação: 

"Art. 91 O percentual fixado no artigo 212 será 
integralizado do seguinte modo: 
I - cinco décimos por cento no exercício de 1995; 
II - sete décimos por cento no exercício de 1996; 
III - oito décimos por cento no exercício de 1997; 
IV - um por cento no exercício de 1998. ". 
Art. 3Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação." 
- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

"OFÍCIO No 8/95* 
Belo Horizonte, 1Q de setembro-de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para 

solicitar a devolução do Projeto de Lei nQ 1.590/93, que 
define regiões para fins de planejamento e dá outras 
providências, que foi encaminhado para exame dessa Casa 
através da Mensagem nQ 379, de 20 de agosto de 1993. 

Antecipando agradecimento, sirvo-me da oportunidade para 
reiterar a Vossa Excelência as expressões de elevado apreço 
e distinta consideração. 

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

OFÍCIOS 
NQ 13/95, do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado, informando sua 
anuência quanto à prorrogação até 17/9/95 do prazo para que 
o técnico dessa Corte Judas Thadeu Monteiro Lobato possa 
concluir seu trabalho junto à Comissão Especial que procede 
a estudos das obrês de duplicação da Rodovia Fernão Dias. (-
À Comissão Especial - Rodovia Fernão Dias.) 



Do Sr. Almir Morais 
Legislativa do Estado de 
"Cartilha- em Quadrinhos 
editada por essa Casa. 
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Sá, Presidente da Assembléia 
Roraima, encaminhando exemplar da 

da Assembléia Legislativa", 

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, agradecendo convite 
para a reunião comemorativa do Dia do Maçom. 

Do Sr. Cícero Gomes da Silva, Presidente da Câmara 
Municipal de Ribeirão Preto, SP, encaminhando cop1a de 
requerimento de sua autoria, aprovado por essa Casa, em que 
manifesta repúdio à extinção das contribuições paraestatais 
destinadas ao SESI, ao SESC, ao SENAC e ao SENAI, que se 
cogita inserir na reforma da Constituição. (-À Comissão de 
Saúde e Ação Social.) 

Do Sr. Darcy da Silveira, Presidente da Câmara Municipal de 
Caratinga, solicitando apoio à posição dessa Câmara, 
contrária à anexação dos Distritos de São Cândido e Cordeiro 
de Minas ao Município de Ipatinga. 

Do Sr. João Batista de Oliveira, Presidente da Câmara 
Municipal de Juiz de Fora (2), encaminhando cop1as da 
Representação nQ 63, de autoria da Vereadora Maria Luiza de 
Oliveira Moraes, e da Moção de Protesto e Repúdio nQ 64, de 
autoria do Vereador Paulo Rogério dos Santos. 

Do Sr. José Luiz Gomes, Presidente da Câmara Municipal de 
Couto de Magalhães de Minas, encaminhando cópia da Moção nQ 
1/95. 

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de 
Administração, em atenção ao Ofício nQ 1.261/95 SGM 
(solicitação de pronunciamento sobre o Projeto de Lei nQ 
65/95), comunicando que informará esta Casa sobre o imóvel 
em questão tão logo a Secretaria da Educação se pronuncie a 
respeito. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 65/95.) 

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de 
Administração, em atenção ao Ofício nQ 1.315/95/SGM 
(solicitação de pronunciamento sobre o Projeto de Lei nQ 
245/95), comunicando que informará esta Casa sobre a 
denominação do trecho rodoviário em questão tão logo a 
Secretaria de Transportes e Obras Públicas se pronuncie a 
respeito. (-Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 245/95.) 

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de 
Administração, em atenção ao Ofício nQ 1.317/95 (solicitação 
de pronunciamento sobre o Projeto de Lei nQ 248/95), 
comunicando que informará esta Casa sobre a denominação do 
trecho rodoviário em questão tão logo a Secretaria de 
Transportes e Obras Públicas se pronuncie a respeito. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 248/95.) 

Do Sr. Luiz Fernando Carceroni, Coordenador do PROCON-BH, 
solicitando providências para o cumprimento das leis que 
9ispõem sobre a venda de ingressos a idosos e estudantes. (-
A Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Do Sr. Eduardo Magalhães de Souza Lima, Presidente da 
Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia- SBAI-MG-
. agradecendo a colaboração da Casa para o II workshop 
Internacional de Alergia e Imunologia - IV Fórum de Alergia 
de Minas Gerais. 
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Do Sr. Sebastião Vicente Machado, Presidente da Comissão 
Emancipacionista de Quartel do Sacramento, no Município de 
Bom Jesus do Galho, solicitando esclarecimentos sobre a não-
aprovação pelo TRE do pedido de consulta plebiscitária à 
população do local, bem como o apoio desta Casa à consecução 
dos objetivos da referida Comissão. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

"OFÍCIO* 
Belo Oriente, 1Q de setembro de 1995. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais: 
O Município de Belo Oriente, por meio de seu Prefeito 

Municipal, que esta subscreve, vem perante V. Exa. e a 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
representar contra a emancipação do Distrito de Perpétuo 
Socorro, nos termos do § 2Q do art. 5Q da Lei Complementar 
nQ 37, de 18 de janeiro de 1995. 

Pede, então, a V. Exa. que, à vista da presente 
representação, não seja colocado em votação o requerimento 
da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
referente à consulta plebiscitária a ser realizada naquele 
distrito, na certeza de que o processo será arquivado após a 
análise dos fatos, dos argumentos e da documentação ora 
apresentada. 

Do Mandado de Segurança 
A configuração territorial do Distrito de Perpétuo Socorro 

encontra-se "sub judice", tendo-se em vista o mandado de 
segurança impetrado por dois de seus moradores contra ato do 
Prefeito Municipal de Belo Oriente que sancionou a Lei nQ 
414/95. 

Alegam os impetrantes que a mencionada lei, que criou o 
Distrito de São Sebastião de Braúnas e, conseqüentemente, 
alterou os limites do Distrito de Perpétuo Socorro, é ilegal 
por não ter sido precedida da consulta plebiscitária exigida 
pela Lei Orgânica do Município de Belo Oriente. 

Em sentença de primeira instância, a MM. Juíza de Direito 
da Comarca de Açucena concedeu a segurança requerida e 
suspendeu a eficácia da lei municipal. 

Como se sabe, qualquer decisão judicial só faz coisa 
julgada após superada a fase recursal. Em caso de sentença 
que conceda a segurança, o recurso não fica ao sabor da 
vontade das partes, mas deve ser interposto de oficio, 
sujeitando-se a decisão, de forma obrigatória, ao duplo grau 
de jurisdição. É por isso que tal sentença só poderá ser 
executada provisoriamente como, aliás, determina o parágrafo 
único do art. 12 da Lei nQ 1.533, de 31/12/51. 

Não se pode afirmar, portanto, ser inexistente a Lei 
Municipal nQ 414/95, o que apenas ocorrerá após decisão 
neste sentido do egrégio Tribunal de Justiça, caso não haja 
recurso especial ou extraordinário. Até lá, somente 
permanece suspensa a eficácia da lei. 

De tudo isso, podemos concluir que a configuraçã? do 
Distrito de Perpétuo Socorro só estará definida apos o 
encerramento do processo judicial e que sua emancipação em 



/ 

134 

tais condições é absolutamente inconveniente. 
Do Distrito Industrial 

A Lei Complementar nQ 37/95 proíbe expressamente a 
emancipação de distrito industrial (art. 5Q, IV), e julgou 
por bem o legislador esclarecer a quais distritos 
industriais a vedação legal é aplicável (art. 5Q, § 3Q). 
Trata-se daqueles projetados e implantados pela Companhia de 
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG - há pelo 
menos dois anos, que estejam em pleno e ininterrupto 
funcionamento e cuja área efetivamente industrializada seja 
superior a 50% (cinqüenta por cento) de sua base 
territorial. 
Provarei a seguir que o distrito industrial existente no 

Distrito de Perpétuo Socorro se enquadra perfeitamente em 
tais condições, constituindo, portanto, a sua emancipação 
flagrante ilegalidade. 
Consta do processo certidão expedida pela CDI-MG que 

comprova estarem preenchidos os dois primeiros requisitos. 
Quanto à área efetivamente industrializada do distrito, 

documento da Cenibra- Celulose Nipo-Brasileira demonstra a 
forma de ocupação do terreno. Pode-se perceber que a área 
ocupada pela fábrica de celulose e prédios acessórios somada 
à dos florestamentos e reflorestamentos (indústria 
extrativa) perfazem um total de 852, 12ha, o que significa 
m~is de 50% (cinqüenta por cento) da área do distrito. 

E necessário que se faça aqui um parêntese para a 
demonstração de que o plantio de árvores destinadas ao corte 
é também indústria. 

As indústrias, conforme nos relatam os compêndios de 
Geografia, classificam-se, em sentido amplo, em 
agropecuária, fabris, de transporte e comunicações e 
extrativas. As indústrias extrativas podem ser florestais, 
animais e minerais. Assim, enquanto algumas indústrias se 
dedicam a produzir bens de consumo, outras geram as 
matérias-primas que irão alimentar as primeiras. 
Admitir-se, no caso da CENIBRA, que somente a área ocupada 

pela fábrica propriamente dita é área industrializada 
equivaleria a ignorar a existência de uma grande indústria 
extrativa florestal. 
Aliás, é difícil imaginar que uma empresa iria adquirir 

12.175.000m2 de área para se utilizar apenas da décima 
parte. O que ocorre é que, sem seu insumo básico, no caso, a 
madeira de eucalipto, a fábrica não teria condições de 
funcionar. 
Assim sendo, fica claramente demonstrado que se aplica ao 

distrito industrial localizado em Perpétuo Socorro tudo o 
que dispõe o § 3Q da Lei Complementar nQ 37/95, 
inviabilizando-se, portanto, a emancipação de que se cogita. 

Da Perda da Receita 
O inciso VII do art. 5Q da Lei Complementar nQ 37/95 veda a 

emancipação de distrito que venha a ocasionar a perda, pelo 
município remanescente, de mais de 70% (setenta por cento) 
de s•Jas receitas correntes e de capital, tomando-se co~o 
referência a média da arrecadação dos 3 (três) exercícios 
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financeiros anteriores ao início do processo, salvo acordo 
entre as partes. 

Devo declarar em primeiro lugar que a emancipação do 
Distrito de Perpétuo Socorro acarretaria para o Município de 
Belo Oriente uma perda superior a 70% (setenta por cento) de 
suas receitas correntes e de capital, conforme demonstrado 
por documentos da Prefeitura de Belo Oriente e da Secretaria 
de Estado da Fazenda, em anexo. Tanto isto é verdade que a 
Comissão Emancipacionista buscou celebrar conosco o acordo 
previsto em lei. Entretanto, apesar de discutido em mais de 
uma ocas1ao, o acordo não logrou ser formalizado de maneira 
que pudesse ter sua existência comprovada no processo. 

Por tudo isso, fica sobejamente demonstrado que a 
emancipação do Distrito de Perpétuo Socorro encontra óbices 
intransponíveis. 
São estas, Sr. Presidente, as considerações que julguei 

necessário trazer ao conhecimento de v. Exa. e dos senhores 
Deputados, na certeza de que a Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização, Que se tem pautado pela maior 
seriedade, imparcialidade e fiel cumprimento da lei, não se 
apartará desses princípios ao reexaminar o processo de 
emancipação do Distrito de Perpétuo Socorro. Os equívocos 
havidos no primeiro julgamento da matéria devem ser 
atribuídos ao desconhecimento de alguns dados, os quais, num 
lapso do qual me penitencio, somente agora trago a esta 
Casa. 

João Bosco Quita Ribeiro, Prefeito Municipal de Belo 
Oriente." 

- À Comissão de Assuntos Municipais. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Dario Grossi, Prefeito Municipal de Caratinga, 

solicitando apoio da Casa a fim de se garantir o cumprimento 
do art. 30 da Lei Complementar nQ 37, de 1995. 

Do Sr. Heli de Oliveira Penido, Diretor-Presidente do 
Sistema Integrado das Cooperativas de Crédito Rural de Minas 
Gerais - SICREDI-MG -, agradecendo o empenho em prol da 
criação dos Bancos cooperativos. 

CARTÕES 
Do General-de-Brigada Álvaro Henrique Vianna de Moraes, 

Comandante da 4a Brigada de Infantaria Motorizada, e dos 
Srs. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG, e Fábio 
Eugênio Ferreira Lima, Secretário Adjunto da Habitação, 
agradecendo convite para a reunião especial em comemoração 
ao Dia do Maçom. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A Mesa pzssa 
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos para o Pequeno Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI No 432/95 

Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Luz do 
Mundo de Minas, com sede no Município de Belo Horizonte. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a entidade 

Ação Social Luz do Mundo de Minas, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: Trata a propos1çao de declarar de utilidade 

pública a Ação Social Luz do Mundo de Minas, entidade civil 
sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, que tem por 
objetivo assistir a criança, o adolescente e as famílias 
moradoras da Vila Alto Vista Alegre. 

A entidade oferece assistência médica e dentária, cursos de 
iniciação profissional, atividades recreativas e 
educacionais, visando a assegurar condição melhor de vida 
para a comunidade. 

Os documentos exigidos por lei instruem devidamente o 
processo. Por conseguinte, justa e oportuna se torna a 
declaração de utilidade pública da mencionada instituição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 433/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.072/94) 

Declara de utilidade pública a Congregação de São João 
Batista, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Congregação 

de São João Batista, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 1994. 
Durval Ângelo 
Justificação: A Congregação de São João Batista é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter 
filantrópico, educativo e. cultural, cujo objetivo é a 
formação integral dos assistidos, aos quais procura atender 
de forma gratuita, na medida de sua possibilidades. 

Há mais de 50 anos a Congregação vem atuando no Brasil, por 
intermédio das irmãs batistinas, proporcionando aos menos 
afortunados conforto para o corpo, mediante a assistência 
social; alívio para a alma, por meio da assistência 
religiosa; força ao caráter, pelo ensino em seus diversos 
graus; e amparo aos jovens, aos idosos e aos doentes, em 
todo o território nacional. 
Pelo seu relevante trabalho em prol da coletividade, 

trabalho este realizado desinteressadamente, a Congregação 
de São João Batista se faz merecedora do reconhecimento de 
sua utilidade pública. 
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-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame Preliminar e de Saúde e Ação Social, para 
deliberação, nos 'termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 434/95 
Institui o Conselho Estadual de Comunicação Social - CECOS 

- e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica instituído o Conselho Estadual de 

Comunicação Social CECOS como órgão auxiliar da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - o Conselho de que trata este artigo 
constituirá unidade de despesa. 

Art. 2Q- O CECOS, órgão deliberativo e controlador da ação 
do Estado no campo da comunicação social, tem como objetivo 
for~ular, implementar, acompanhar, avaliar e fiscalizar a 
POlltica pública de comunicação social. 

Parágrafo único -A política e a ação a que se refere este 
artigo serão formuladas e implementadas de acordo com o 
disposto no Titulo VIII, Capitulo V, da Constituição 
Federal, e no Titulo IV, Capitulo I, Seção IX, da 
Constituição Estadual. 

Art. 3Q o CECOS será composto pelos seguintes 
representantes do poder público e da sociedade civil, com os 
respectivos suplentes: 

I - 1 (um) líder de cada partido com assento na Assembléia 
Legislativa, observado o Regimento Interno; 

II - 1 (um) representante do Poder Executivo indicado pelo 
Governador do Estado; 
III 3 (três) representantes dos empresários de 

radiodifusão e comunicação escrita; 
IV - 3 (três) representantes das categorias de 

trabalhadores do setor de comunicação social; 
V - 1 (um) representante de organizações dos movimentos 

sociais e populares; 
VI - 3 (três) representantes das centrais sindicais; 
VII - 1 (um) representante de produtora de comunicação 

social ligada aos movimentos populares; 
VIII 1 (um) representante dos órgãos de comunicação 

social pertencentes ao Estado ou a fundação mantida pelo 
POder público ou sujeita, direta ou indiretamente, ao seu 
controle econômico; 

IX - 1 (um) representante da UEMG e outro da UNIMONTES; 
X - 2 (dois) representantes de órgãos de comunicação 

alternativos, públicos ou comunitários; 
XI - 5 (cinco) representantes de outras entidades da 

sociedade civil. 
§ 1Q -Os representantes do poder público serão escolhidos 

por indicação do Governador do Estado ou do Presidente da 
Assembléia Legislativa a partir das indicações apresentadas 
pelos seguintes órgãos: 

I - Secretaria de Estado de Planejamento; 
II - Secretaria de Estado da Cultura; 
III Líder de partido com assento na Assembléia 



Legislativa; 
IV - Conselho de Reitores da UEMG e Reitor da UNIMONTES; 
V - Fundação TV Minas; 
VI - Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. 
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~ 2Q Os representantes da sociedade civil serão 
escolhidos em assembléia geral. especialmente convocada por 
edital publicado no diário oficial do Estado e em outro 
jornal de grande circulação, entre pessoas indicadas pelas 
entidades não governamentais e pelos movimentos 
comprometidos com a democratização dos meios de comunicação 
social. 
~ 3Q - Os representantes previstos nos incisos III a VII 

deste artigo serão indicados pelos respectivos segmentos. 
~ 4Q O Ministério Público Estadual poderá fazer-se 

representar no Conselho, hipótese em que o número de 
representantes da sociedade civil será acrescido de mais um. 
~ 5Q - A função de membro do Conselho, considerada de 

interesse público relevante, não será remunerada. 
~ 6Q - O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) 

anos, permitida uma única reeleição. 
~ 7Q -Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes 

serão eleitos em reunião especial da Assembléia Legislativa, 
após indicação à Mesa dos nomes, pelos mecanismos previstos 
nos ~~ 1Q a 4Q deste artigo. 
~ 8Q- Os membros do Conselho terão estabilidade no emprego 

durante o período de seus mandatos. a partir de sua 
indicação. 

§ 9Q - O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos pelo 
Conselho entre os 5 (cinco) membros a que se refere o inciso 
XI deste artigo. 
Art. 4Q- Compete ao CECOS: 
I - realizar estudos, pareceres, recomendações e outras 

solicitações que lhe forem encaminhadas pela Assembléia 
Legislativa, a respeito do Título IV, Capítulo I, Seção IX, 
da Constituição Estadual. e sobre o Titulo VIII, Capítulo v. 
da Constituição Federal; 
II- formular e propor à Assembléia Legislativa a política 

pública de comunicação social para o Estado de Minas Gerais, 
participando de sua execução; 
III - manifestar-se, por meio de parecer, sempre que 

solicitado por qualquer cidadão, a respeito do correto 
cumprimento dos arts. 227 a 230 da Constituição Estadual. 
tomando iniciativas judiciais cabíveis se necessário; 
IV- orientar a implantação de política democrática de 

comunicação por Prefeituras e Câmaras Municipais, quando 
solicitado; 
V- incentivar e apoiar a constituição de associações de 

leitores, radiouvintes, telespectadores e usuários de outras 
formas de comunicação e, ainda, de outras formas de 
organização da sociedade para que seja participante ativa 
dos processos de comunicação social; 
VI- buscar a eliminação de benefícios e favorecimentos 

governamentais a empresas de comunicação; 
VII fiscalizar a política de comunicação do poder 
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Público, na perspectiva da defesa dos interesses da 
Cidadania e do interesse público; 
VIII obter a penalização, por meio dos órgãos 

competentes, da mentira pública não nominativa e de 
P~blicidade enganosa, em especial a financiada com recursos 
Publicos; 

IX - incentivar a instituição 
comunicação social no âmbito das 
X- avaliar e dar parecer sobre 

Estadual e sobre as contas do 
Publicidade; 

de conselhos municipais de 
Câmaras Municipais; 
o plano de mídia do Governo 
Governo no que se refere a 

XI - opinar sobre o orçamento do Estado para a comunicação 
social, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano 
Plurianual de Investimentos para o setor; 
XII - definir critérios e ações para que o parque gráfico 

da Imprensa Oficial e a capacidade de produção e de 
veiculação da Fundação TV Minas sejam acessíveis à 
comunidade por meio de seus movimentos organizados; 
XIII - avaliar programas, propostas, projetos e atividades 

dos órgãos da administração centralizada e descentralizada 
no campo da comunicação social e manifestar-se quanto ao seu 
mérito· 
XIV-· ampliar e consolidar o debate sobre a democratização 

dos meios de comunicação; 
XV - zelar pela observância do direito de 

trabalhadores nos órgãos de comunicação e 
funcionários públicos em conflito trabalhista 

XVI - elaborar seu Regimento Interno. 

resposta aos 
no caso dos 

com o Governo; 

Art. 5Q -No exercício de suas atribuições, deverá o 
Conselho: 

I - manter banco de dados e núcleo de documentação sobre a 
comunicação social no Estado; 

II - difundir as leis e os direitos dos cidadãos no campo 
da comunicação social e seus direitos e garantias 
fundamentais assegurados constitucionalmente; 
III - oferecer subsídios à elaboração legislativa no campo 

da comunicação social; 
IV - estimular a atividade dos meios de comunicação em 

defesa da ética na política e do interesse público; 
V - promover estudos e pesquisas; 
VI - realizar assembléia geral anual aberta à população, 

para prestação de contas; 
VII - articular-se com o Conselho de Comunicação Social do 

Congresso Nacional, instituído pela Lei nQ 8.389, de 1991; 
VIII - ter acesso irrestrito a todas as informações sobre o 

campo da comunicação social referentes às ações do poder 
público estadual nas administrações centralizadas, 
descentralizadas e fundacionais; 

IX - promover ações judiciais sempre que necessário. 
§ 1Q - O Conselho poderá constituir subcomissões temáticas 

ou especiais, permanentes ou transitórias, na forma de seu 
regimento interno. 
§ 2Q O Conselho poderá constituir grup0s de 

assessoramento permanentes ou temporários, diretamente ou 



140 

mediante conven1os e contratos com instituições públicas ou 
privadas, obedecidos, neste caso, os ditames da Lei nQ 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

§ 3Q - O Conselho terá uma secretaria executiva responsável 
pelo apoio ao colegiado, às subcomissões temáticas e aos 
grupos de trabalho, que compreenderá todos os serviços 
administrativos, que serão dirigidos pelo titular da 
secretaria executiva nomeado pelo Presidente e referendado 
pelo colegiado. 

§ 4Q - O Conselho poderá ocupar espaço e tempo nos veículos 
de comunicação de massa para a realização de suas 
atribuições e a divulgação de suas deliberações ou 
parceiros. 
Art. 6Q -O Conselho, presente a maioria absoluta de seus 

membros, reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez por 
mês, na sede da Assembléia Legislativa. 

§ 1Q- As reuniões de que trata este artigo serão públicas. 
§ 2Q Reuniões extraordinárias e especiais serão 

convocadas, até mesmo fora das dependências do Poder 
Legislativo, com pautas específicas. 

§ 3Q - A convocação extraordinária do Conselho far-se-á: 
I - pelo seu Presidente, "ex-officio", ou a requerimento de 

5 (cinco) de seus membros; 
II - pelo Presidente da Assembléia Legislativa. 
Art. 7Q- As despesas com a instalação e o funcionamento do 

CECOS correrão à conta do orçamento vigente, suplementadas, 
se necessário, nos termos da legislação em vigor. 

Parágrafo único - Para atender ao disposto neste artigo, 
fica o Poder Executivo autorizado a promover a realocação 
dos recursos correspondentes e a efetuar a inclusão das 
classificações orçamentárias pertinentes. 

Art. 8Q -Esta lei e suas disposições transitórias entram 
em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

Disposições Transitórias 
Art. 1Q- Os primeiros representantes da sociedade civil no 

CECOS serão eleitos em assembléia geral, convocada pelo 
Fórum da Democratização das Comunicações e pela Mesa da 
Assembléia Legislativa, por edital publicado no diário 
oficial do Estado e em outro jornal de grande circulação. 

Art. 2Q- O CECOS será eleito até 60 (sessenta) dias após a 
publicação desta lei e instalado até 45 (quarenta e cinco) 
dias após a sua eleição. 
Art. 3Q -No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de sua 

instalação, o CECOS deverá submeter seu Regimento Interno à 
aprovação do Plenário da Assembléia Legislativa. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: A Constituição Federal garante que a 

manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma de processo ou veículo, não 
sofrerão nenhuma restrição e ainda que os meios de 
comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser 
objeto de monopólio ou oligopólio (Art. 220). 
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Já a Constituição Estadual dá plena liberdade de informação 
jornalística em veículo de comunicação social, defeso todo 
embaraço, sendo livre a manifestação de pensamento, o 
direito de resposta, a inviolabilidade da intimidade, da 
vida privada, da honra e da imagem, e a publicação de 
veículo impresso de comunicação independentemente de licença 
de autoridade, vedada a censura (Art. 227, parágrafo único). 

Contudo, assistimos cotidianamente ao inverso do que pregam 
as leis pátrias. Observamos que, no Brasil, os meios de 
comunicação são de propriedade de algumas poucas famílias, o 
que constitui um verdadeiro monopólio que impede seu uso 
pela comunidade organizada. Na realidade, ou os meios de 
comunicação servem a grupos que eventualmente estão no 
Governo, ou o sistema está sob o controle de oligopólios, 
servindo a objetivos eleitorais ou econômico-financeiros. 
Paralelamente ao sistema vigente, estão proliferando 

sistemas alternativos de comunicação que envolvem as 
experiências das rádios e TVs comunitárias ou de rua e até 
piratas, democráticas, ecumen1cas, mas que sofrem toda a 
sorte de discriminação, de dificuldades, pressões e 
retaliações. 
Cabe, portanto, ao Estado, e em particular aos 

parlamentares fazer com que a comunicação social possa, 
finalmente, exercer sua função na sociedade. Por isso 
propomos que seja instituído o Conselho Estadual de 
Comunicação Social e ainda que o Estado dê o exemplo 
garantindo, a partir da Imprensa Oficial e da TV Minas, o 
acesso aos meios de comunicação pelas sociedades 
organizadas, tornando-os assim, mais democrático. 

A TV Minas, embora se encontre em melhor situação face à 
Imprensa Oficial por prestar serviços elogiáveis aos 
cidadãos mineiros, deixa muito a desejar e não se encontra 
desenvolvendo o método mais democrático na utilização do 
órgão público pela sociedade organizada. 

O Brasil jamais consolidará a democracia enquanto não 
promover uma radical e vigorosa transformação na forma de 
utilização dos veículos de comunicação, especialmente os de 
radiodifusão, que exercem grande influência na formação da 
opinião pública e na formação de conceitos, imagens e até 
crenças da população. 

Conto, portanto, com o apoiamento dos nobres pares a esta 
propositura, por meio do qual estarão colaborando não apenas 
para o desenvolvimento cultural e informativo do povo 
mineiro, mas também de todo o Brasil. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI NQ 435/95 
Autoriza doação de área de terreno ao Município de 

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

terreno correspondente a 373.500m2 (trezentos e setenta e 
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três mil e quinhentos metros quadrados) ao Município de 
Barbacena, para desenvolvimento de ações de interesse local. 
Parágrafo ünico- A área prevista no "caput" deste artigo é 

objeto de autorização de reversão ao Estado na forma da 
Deliberação nQ 1/93 do Conselho Curador da Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG - e tem a 
seguinte descrição: partindo-se da ponte sobre o córrego 
Cocho, próximo ao Km8 da BR-265, que liga Barbacena a 
Barroso numa extensão de aproximadamente 1.200m (mil e 
duzentos metros), confronta com Carlos de Castro e Sargento 
Bastos, respectivamente; daí segue no sentido sudoeste numa 
extensão de 330m (trezentos e trinta metros), confrontando 
com a FHEMIG; desse ponto segue no sentido noroeste numa 
extensão de 1.050m (mil e cinqüenta metros), ainda 
confrontando com a FHEMIG até a BR-265, por uma extensão de 
250m (duzentos e cinqüenta metros) até a ponte referida no 
início desta descrição, perfazendo uma área de 373.500m2 
(trezentos e setenta e três mil e quinhentos metros 
quadrados), de propriedade da FHEMIG. 
Art. 2Q -A doação prevista por esta lei será procedida 

após a reversão da área ao Estado de Minas Gerais na forma 
administrativa e dá autorização constante na Deliberação nQ 
1/93 da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
FHEMIG. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: Tendo em vista a aprovação pelo Conselho 

Curador da FHEMIG, por meio da Deliberação nQ 1/93, da 
liberação da área ao Município de Barbacena, este projeto de 
lei viabilizará a doação definitiva da área, que é de grande 
interesse para a municipalidade e possibilitará a realização 
de ações püblicas há muito reclamadas e fundamentais ao 
desenvolvimento da cidade. 
-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 436/95 
Declara de utilidade püblica a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE -de Dom Silvério, com sede no 
Município de Dom Silvério. 

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

de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE- de Dom Silvério, 
com sede no Município de Dom Silvério. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 1995. 
António Jülio 
Justificação: Trata a propos1çao de d~clarar de utilidade 

püblica a APAE de Dom Silvério, que, fundada em 19/7/92, é 
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sociedade civil de caráter assistencial, sem fins lucrativos 
e de duração ilimitada. Tem como objetivos manter e 
incentivar a criação de estabelecimentos especializados 
destinados a tratamento, educação, habilitação, reabilitação 
e inserção social do excepcional; desenvolver a cultura 
especializada e o treinamento de pessoal destinado a 
trabalhar na educação do excepcional; esclarecer, orientar e 
auxiliar os pais e os amigos na conduta relativa ao 
excepcional. 

Evidencia-se, portanto, o caráter social da entidade, que 
merece ter reconhecida sua utilidade pública. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PARECER SOBRE PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS 
DO ESTADO SITUADAS EM ZONA URBANA OU DE EXPANSÃO URBANA A 

QUE SE REFERE A MENSAGEM No 526/94 
Comissão de Agropecuária e Politica Rural 

Relatório 
Por via da mensagem em epígrafe, o Governador do Estado fez 

remeter a esta Casa, a fim de se dar cumprimento ao disposto 
no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição mineira, 900 autos 
de processos administrativos de legitimação de terras 
devolutas estaduais. 

Desses processos, 140 dizem respeito a terras rurais e 
foram devidamente apreciados; os demais se referem a lotes 
em zona urbana ou de expansão urbana, e, nesta oportunidade, 
são objeto de exame. 

Conforme estabelece a Decisão Normativa da Presidência nQ 
18, de 17/6/93, preliminarmente compete a esta Comissão 
examinar os pressupostos legais da matéria, concluindo pela 
apresentação de projeto de resolução que aprove as 
alienações propostas consideradas regulares. 

Fundamentação 
O referido art. 62 e seu inciso XXXIV conferem à Assembléia 

Legislativa a competência privativa para aprovar, 
previamente, a alienação ou a concessão de terras públicas, 
ressalvado o disposto no art. 247, § 3Q. 

As exceções a que se faz remissão dizem respeito a 
alienação ou concessão de terra pública abrangida pelo plano 
de reforma agrária estadual e à concessão gratuita de 
domínio. 

Do exame dos autos remetidos, verifica-se que nenhum deles 
se ajusta às mencionadas ressalvas e que somente cinco 
processos devem ser convertidos em diligência- o que será 
feito nesta reunião. 

Dessa forma, os demais 754 autos de processos foram 
corretamente instruidos e devem, desde já, a bem do bom 
andamento dos trabalhos, compor o anexo do projeto de 
resolução apresentado ao final deste parecer. 

Conclusão 
Em face do expcsto, opinamos pela apresentação do seguinte 

projeto de resolução. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 437/95* 
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, 

da Constituição do Estado, as alienações das terras 
devolutas que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q - Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto 

no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alien9ções 
das terras devolutas especificadas nos termos do Anexo Unico 
desta resolução, observada a enumeração dos respectivos 
beneficiários. 
Art. 2Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Paulo Piau, Presidente- Almir Cardoso, relator -Arnaldo 

Canarinho. 
*- O anexo único mencionado foi publicado na edição do 

Diário do Legislativo de 7/9/95. 
-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. 

REQUERIMENTOS 
NQ 699/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando oficie-

se ao Presidente do BEMGE com vistas à instalação de uma 
agência desse Banco no Município de Jordânia. (- A Comissão 
de Administração Pública.) 

NQ 700/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçônica Doze de Setembro, desta Capital, por seus 51 
anos de existência. 

NQ 701/95, do Deputado 
consignado nos anais da 
Loja Maçônica Cavaleiros 
18 anos de existência. 

NQ 702/95, do Deputado 
consignado nos anais da 
Loja Maçônica Divina Luz 
12 anos de existência. 

Wanderley Ávila, solicitando seja 
Casa voto de congratulações com a 

Templários, desta Capital, por seus 

Wanderley Ávila, solicitando seja 
Casa voto de congratulações com a 

do Oriente, desta Capital, por seus 

NQ 703/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçônica Templários de Bela Vista, do Município de 
Mirabela, por seus nove anos de existência. (- Distribuídos 
à Comissão de Educação.) 

NQ 704/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública e ao 
Diretor do DETRAN com vistas à instalação de uma banca 
examinadora permanente do DETRAN no Município de Montes 
Claros. 

NQ 705/95, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a 
União dos Vereadores de Minas Gerais UVEMIG pela 
passagem do Dia Estadual do Vereador. (- Distribuídos à 
Comissão de Administração Pública.) 

NQ 706/95, do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando se 
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consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
jornal "O Debate" pela passagem de seu 42Q aniversário. (- À 
Comissão de Educação.) 

NQ 707/95, da Comissão de Ciência e Tecnologia, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário 
de Indústria e Comércio com vistas a que figure o nome 
"Minas Gerais" em todos os produtos fabricados no Estado. (-
À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 
formulado apelo ao Superintendente Regional do INCRA com 
vistas ã expedição de documentos de imissão de posse das 
terras da Fazenda Califórnia, no Município de Tumiritinga, 
em nome dos trabalhadores rurais lã acampados. 

Do Deputado Paulo Piau, solicitando a formação de uma 
comissão especial para estudar a situação do Laboratório de 
Referência Animal - LARA -. localizado no Município de Pedro 
Leopoldo. 

Do Deputado José Bonifácio (2), solicitando a retirada de 
tramitação dos Projetos de Lei nQs 286 e 112/95. 

Da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, 
solicitando seja encaminhado para exame dessa Comissão o 
Projeto de Lei nQ 309/95, do Deputado João Batista de 
01 ivei ra. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações 

Presidente e dos Deputados Simão Pedro Toledo, 
Gonçalves e Marcelo Cecé e da Comissão de Saúde 
Social. 

Oradores Inscritos 

do Sr. 
Marcelo 
e Ação 

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

O Deputado Ronaldo Vasconcellos* -Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, assessoria, público presente na 
galeria e representantes da imprensa, ocupo a tribuna do 
nosso Plenário, para fazer justiça a uma categoria 
profissional que tem realizado os melhores serviços para a 
sociedade brasileira e mineira. Refiro-me à categoria dos 
biólogos, que tem sua existência em Minas Gerais registrada 
no Conselho Regional de Biologia- 4ª Região. 

Passo a ler, Sr. Presidente, uma mensagem desse Conselho. 
(- Lê:) 
**"Três de Setembro é um marco especial para nós. Nessa 

data comemoramos o Dia do Biólogo. 
O CRB-4 apresenta a toda classe seus votos de sucesso 

profissional, augurando que a necessária competência técnica 
e científica, esperada de cada um de seus registrados, 
esteja associada a indispensável compromisso político e 
ético, pré-requisitos à prática cidadã de nossa profissão. 

Neste momento difícil que atravessamos, fiquemos atentos, 
não só para defendermos criteriosamente nossos direitos, mas 
também para nos constituirmos em fator de solução para os 
numerosos problemas que nos afligem. 

8 

P.S. A escolha do dia 2 de setembro para nosso dia é uma 
alusão à Lei nQ 6.684 de 3/9/79, que regulamenta a profissão 
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de biólogo e cria os Conselhos Federal e Regionais. 
O que queremos é chamar a atenção desta Casa, dos Srs. 

Deputados, das Sras. Deputadas para a importância ~essa 
profissão, que tem se assoberbado ainda mais apos a 
Conferência Mundial do Meio Ambiente, realizada em 
Estocolmo, quando o mundo inteiro teve seu interesse 
despertado para a questão do meio ambiente. 
Quando se fala em meio ambiente, além de outras profissõ~s 

como a minha, de engenheiro, nos lembramos dessa categorla 
que tem prestado os melhores serviços ao meio ambiente e_a 
toda a sociedade mineira e brasileira. Esses profissiona1s 
merecem o nosso respeito, a nossa admiração e, acima de 
tudo, o nosso reconhecimento público pelo que têm feito pel~ 
questão ambiental e por toda a sociedade em geral, não so 
defendendo os interesses ambientais da sociedade mineira, 
mas também defendendo a participação política e os critérios 
de cidadania. 

Por isso, colegas Deputados, ocupo a tribuna para render 
essas homenagens aos biólogos, que anteontem, dia 3/9/95, 
comemoraram o seu dia. 

Gostaríamos de comentar também que o Conselho Regional de 
Biologia - 4a Região - CRB-4 - lançou um editorial agora em 
agosto com os seguintes dizeres que passo a ler, para 
conhecimento e reflexão desta Casa e de todos os Deputados 
com assento nesta Casa. É o seguinte o teor do editorial: (-
Lê:) 

**"No Editorial da última edição do Jornal do Biólogo 
(julho/agosto/95) foi assinalado que, pela primeira vez na 
história do CRB-4, não houve eleições por falta de chapas. 
Por esse motivo, encerrado o mandato dos Conselheiros 

Regionais em exercício, o Conselho Federal de Biologia 
designou uma Comissão Executiva Provisória para gerir 
administrativamente o CRB-4 e promover as eleições no prazo 
de 120 dias a contar de 4 de agosto. 

Essa Comissão, formada pelos biólogos Humberto Coelho de 
Carvalho, Ronaldo César Vieira de Almeida e Ney Eny Demas 
Carnevalli tem como tarefa precípua a promoção das eleições 
e a posse dos eleitos no menor prazo possível. Para tanto, 
está reabrindo o processo eleitoral com a divulgação das 
instruções que normatizarão a nova chamada. 
Todos os biólogos estão convidados a participar desse 

momento tão importante: como candidatos, apoiadores ou 
eleitores. É essa participação que permitirá a consolidação 
da nossa entidade como órgão comprometido com a democracia, 
com a eficiência e com o desenvolvimento nacional. Com a 
colaboração de todos poderemos nos tornar agentes, não 
somente da melhoria da qualidade do trabalho que é oferecido 
ao biólogo, mas também da adequação dessa mão-de-obra ao 
mercado de trabalho. 

Não atender a essa segunda chamada eleitoral é dar razão 
àqueles que nos consideram incapazes de organização para a 
defesa de nossos direitos, insensíveis aos apelos da 
consolidação da nossa profissão junto à sociedade, 
alienados, desinteressados pela nossa entidade de classe e 
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mesmo meros seres aéticos adaptados ao individualismo e à 
competição, valores tão em alta nesse fim de milênio. 

Como instituição, precisamos estar afinados, para 
Participar positivamente do processo de mudança social. O 
caminho é longo e passa pelas urnas." _ 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, fizemos questao de ler 

este editorial em que a própria classe dos biólogos faz um 
chamamento interno mas com caráter público, para a 
importância da organização dessa categoria para o bom 
desenvolvimento de seus trabalhos. Ao mesmo tempo, queremos 
dizer da nossa satisfação por estarmos aqui homenageando o 
dia do biólogo, para tornar pública a nossa admiraç~o_p?r 
esta profissão que se tornou reconhecida em termos of1c1a1s 
em 3/9/79, por meio de uma lei federal que criou também os 
Conselhos Federal e Regionais de Biologia. Ao comemorarmos a 
Passagem do dia dos biólogos no domingo passado, chamamos 
atenção também para a necessária participação de todos os 
Profissionais dessa categoria na eleição interna para que o 
Conselho Regional de Biologia da 4ª região seja constituído 
institucionalmente, de maneira organizada, e passe, a partir 
daí, a participar efetivamente de todas as lutas ambientais 
e de todas as lutas da sociedade mineira, inclusive 
Participando de reuniões da nossa Assembléia Legislativa. 
Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
**-Publicado de acordo com o texto original. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Gilmar 

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

Deputadas, Srs. Deputados, público presente nas galerias, 
representantes da imprensa, a Assembléia Legislativa de 
Minas acaba de receber um conjunto de projetos que estamos 
chamando de Pacote das Gerais. Tivemos a oportunidade de, na 
noite de ontem, receber as cópias dos projetos e começamos a 
fazer sua análise. No momento, a Casa discute projetos muito 
importantes. A reforma administrativa, que cria as regiões 
administrativas já promove, em parte, mudanças no processo 
administrativo do Estado, e, posteriormente, produzirá 
modificações na forma, no andamento e na condução da 
POlítica de pessoal. Agora, o Governo do Estado envia, em 
regime de urgência, sete projetos e duas emendas à 
Constituição, que mudam profundamente alguns setores do 
Estado. Em nome do PT, queremos afirmar que não votaremos 
projetos de afogadilho, nem daremos carta branca ao 
Governador para que ele governe e legisle de qualquer forma. 
Sr. Presidente, queremos parabenizar o Fórum de Presidentes 

de Assembléias Legislativas por sua atitude na condução dos 
trabalhos. O Presidente da Assembléia de Minas, Deputado 
Agostinho Patrús, ontem, em Brasília, em visita ao 
Presidente da República, ao Presidente do Congresso e ao 
Ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, entregou a eles 
documentos valiosos. Um dos documentos é um pedido de maior 
autonomia para os Poderes Ler,islativos, para que os 
legisladores possam ter maior participação na definição de 
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políticas globais dos Estados. 
Ao an~lisarmos os projetos para cá enviados, vimos que 0 

Execut1vo quer, na verdade retirar de nós essa 
partic~pação, ficando com o p~der de decisão para governar 
por me1o de decretos e resoluções. Isso é um contra-senso 
com o qual não podemos concordar. A Assembléia de Minas 
enca~eça um _grande movimento, como sempre Minas fez .. e. 
depo1s: a propria Assembléia dá o mau exemplo. A Assemble~a, 
por ~e~o ~e seu Presidente, pede maior autonomia, ma,~r 
part1c1paçao, po~que entende que os Deputados estaduai~ ~ao 
com~e~entes e _tem condições de legislar sobre as ~ar,as 
mater1~s, _de lnterferir em questões que, hoje, sao da 
competen~1a dos Deputados federais, para depois passar para 
o Execut1vo a competência de legislar. Não podemos concordar 
com isso. 
Sr. Presidente, queremos aproveitar este momento em que 
fala~os sobre .a visita do Presidente, Deputado Agostinho 
Patrus, a Bras1lia, para apresentar uma questão de ord~m. Um 
dos documentos entregues pelo Deputado Agostinho Patrus, _em 
no~e dos Presidentes das Assembléias Legislativas do ~als, 
fo1 exatamente o pedido do voto eletr6nico. Elog1o e 
parabenizo nosso Presidente por essa iniciativa e, ao mesmo 
t~mpo, faço uma solicitação e um apelo. A Assembléi~ ~e 
M1nas Gerais possui o painel eletr6nico. Queremos inst1tu 1r 
o voto eletr6nico. Por que não instituí-lo, aqui? Minas 
precisa começar dando o exemplo. Minas precisa encabeçar 
esse movimento. É necessário que esta Assembléia passe ~ 
utilizar o painel eletr6nico, que custou dinheiro do povo. E 
necessário que os Deputados de Minas passem a utilizar es~e 
instrumento nas votações, para que o povo saiba quais sao 
nossos posicionamentos e nossos votos. Apresentamos essa 
questão de ordem à Mesa, para que ela nos responda no 
momento adequado. 
Continuamos falando sobre projetos que recebemos. Na 

Mensagem nQ 38, o Governador do Estado pede autorização para 
operações de crédito no valor de R$1.200.000.000,00, que 
serão usados de acordo com a programação do plano plurianual 
de 1991. 
Precisamos compreender a questão. No próximo dia 30, o 

Governo vai enviar a esta Casa o plano para os próximos 
cinco anos, e será discutido o Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado. Podemos autorizar empréstimos 
utilizando o plano plurianual, que já venceu? Não consigo 
entender o que o Estado quer e como ele pretende encaminhar 
essa questão. Como podemos autorizar o Executivo a contrair 
empréstimo de mais de um R$1.200.000.000,00 para o plano 
plurianual, que praticamente já chegou ao fim? Não dá para 
entender a lógica do Estado. Além disso, qual será o perfil 
desses empréstimos que vamos autorizar? Como ficará o ~os~o 
endividamento futuro, já que, pelas contas do propr10 
Governo, a nossa dívida já soma R$5.500.000.000,00? O 
Governo está dizendo que o Estado ficará numa situação 
melhor, mas como será isso, se não sabemos a razão desse 
empréstimo e não recebemos também nenhuma informação sobre a 
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operação, as taxas de juros e outros dados? Fica difícil, 
então, aprovarmos esse tipo de pedido. Queremos travar esse 
debate agora. 

Outra questão que queremos abordar é a ~a ~enda ~e parte 
das ações ordinárias da CEMIG e do BEMGE. Nao e poss1ve1 que 
o Governador Eduardo Azeredo comece a alienar ações, como 
fez o seu antecessor, Hélio Garcia. Na verdade, isso já 
seria um processo de privatização dos sistemas elétrico e 
bancário, sem que Minas tenha definido os pape1s de tais 
sistemas. Não concordamos com esse processo de privatização 
que vem ocorrendo, sem que haja um grande debate em Minas 
Gerais sobre os setores elétrico e financeiro. O que o 
Estado pretende nesse campo? Em outra mensagem, o Governo 
quer retirar a exclusividade dos Bancos oficiais para o 
recolhimento do ICMS. Qual será o impacto dessa medida nos 
Bancos oficiais? Essas respostas não vieram na mensagem. É 
isso que precisamos debater. O povo de Minas deseja saber 
qual será a conseqüência dessa medida para os Bancos 
oficiais; que perda isso representa para nós? 

Estamos pedindo essas informações e vamos cobrar das 
comissões técnicas esses dados, para que possamos, de fato, 
saber qual é o projeto de Minas. O Governo está dizendo que 
vai vender para poder investir no Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado. Esse plano ainda não chegou à 
Assembléia Legislativa; só chegará dia 30/9/95, segundo o 
Governador. No entanto, já estamos autorizando o Governo a 
contrair empréstimos para investir num projeto sobre o qual 
a Assembléia ainda não se posicionou? Ainda não foi feito um 
debate na Casa sobre o Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado, e vamos autorizar o Governo a contrair empréstimo 
e a vender ações das nossas empresas? Não consigo entender 
como isso seria possível. O Governador fala tanto em 
Planejamento e sobre a necessidade de se trabalhar de forma 
equilibrada. Então, como podemos autorizar a venda de ações 
das nossas empresas e os contratos de empréstimo no 
exterior, para aplicar num programa que não começamos a 
debater? Primeiro, o Governo quer o dinheiro e, depois, vem 
discutir conosco como ele será aplicado. Não pode ser dessa 
maneira. Esse ato foge às regras de planejamento de qualquer 
País ou Estado minimamente sério. 
Queremos travar um debate franco e aberto sobre o tema. 

Nós, do PT e da Frente, queremos discutir e ser respeitados. 
Desejamos que o Poder Legislativo, de fato, tenha as suas 
Prerrogativas respeitadas, pois é isso o que os Deputados de 
outros Estados, por meio dos Presidentes de Assembléias 
Legislativas, estão fazendo em nível nacional, para resgatar 
a credibilidade, o poder e a autonomia dos Legislativos. 

Não podemos votar projetos como esses, que alteram 
significativamente a vida do Estado. A Bancada do PT irá 
cobrar e exigir informações para que possamos opinar, dar 0 nosso posicionamento e nosso voto, seja ele a favor ou 
contra. Lamentamos que tudo isso venha em regime-- de 
urgência, que seja colocado como um rolo :ompressor para 
atravessar goela abaixo, sem prévia discussão com o povo 

~ 
~ 
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mineiro, sobre o processo dos sistemas financeiro, 
hidráulico e elétrico do Estado. Isso, para mim, é falta de 
seriedade. 

Também não aceitamos a mudança administrativa com relação 
às férias-prêmio antes de sua mudança em nível federal. Aq~i 
estaremos, travando esse debate, e, embora o tempo seJa 
curto, ocuparemos outras vezes esta tribuna para discutirmos 
esses assuntos. 
Conclamamos os Deputados para que façamos o debate porque 

este é o papel do Legislativo. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta Srs. Deputados, imprensa, 

senhores visitantes, a Carta Magna brasileira no seu art. 
196 diz claramente: "A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas soc1a1s e económicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação." Esse artigo é 
transcrito nas Constituições Estaduais em que a saúde é 
expressamente nominada como direito elementar e natural do 
ser humano, que deve ser reconhecido e respeitado e 
assegurado; ninguém poderá ser privado dos serviços públicos 
essenciais à saúde e à qualidade de vida compatível com a 
dignidade da pessoa humana. 

Como se pode notar, as nossas leis notabilizam-se por 
propor um sistema de saúde que, em tese, aproxima-se do 
ideal, mas que, na prática, encontrou o fundo do poço, 
aviltando a sociedade brasileira e desrespeitando os artigos 
das Constituições Federal e Estadual. 

Nunca a população deste País esteve tão desprotegida e à 
mercê do acaso como nos dias atuais. A figura do Ministro 
Adib Jatene nos lembra muito o personagem Dom Quixote que, 
com sua lança, enfrenta inimigos inflexíveis e, sozinho, 
tenta trazer para si uma responsabilidade que não é só sua. 

No fundo desse poço está a incompetência do poder público e 
o sofrimento do povo brasileiro. Está também a impotência 
dos Poderes Executivos mun1c1pais, que assumiram a 
responsabilidade de municipalizar os serviços de saúde e até 
agora trouxeram para si os ónus de um serviço que nem de 
perto atende às necessidades básicas da população. 

As dificuldades encontradas pelos Prefeitos vão desde a 
falta de estrutura, como a inexistência de hospitais e a 
falta de equipamentos que ainda funcionam, até a falta de 
medicamentos básicos para a população carente. Não tenho 
dúvida de que 90% dos municípios mineiros estão 
absolutamente desaparelhados e sem condições de oferecer o 
mínimo de conforto e segurança para seus municípios. Por 
meio de levantamentos feitos recentemente, vamos verificar, 
por exemplo, que, dos 55 municípios norte-mineiros cerca de 
40 não dispõem de hospital para o atendimento público; mais 
de 25 estão com obr<s já iniciadas e sem recursos para a 
conclusão. Todos eles foram incluídos em programas dos 
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Governos Estadual e Federal e paralisaram suas obras há mais 
de um ano. 

Os maiores gastos dos municípios atualmente são com a saúde 
pública. Esses gastos incluem o pagamento de pessoal 
médicos, enfermeiros e dentistas , a aquisição de 
medicamentos e a manutenção de postos e hospitais; parcela 
significativa dessas despesas é desviada para as inúmeras 
viagens aos grandes centros levando pacientes para 
tratamento fora do domicílio. Às vezes o município é 
obrigado a realizar três ou quatro viagens por dia, e tudo 
isso traduz-se em despesa gigantesca que supera em muito a 
capacidade de cada cidade. 

Ainda hoje, o Governo anuncia a lnJeÇão de 
R$4.500.000.000,00 no setor bancário para socorrer o BANESPA 
e o Econômico. Essa quantia é quase o equivalente pretendido 
pela saúde; só que o Ministro Jatene tem que se esforçar 
para convencer os parlamentares, que brigam muito entre si 
na tentativa de garantir espaços políticos e se esquecem das 
obrigações e dos deveres para com o povo brasileiro. 

Ainda mostrando a extensão desse descaso, nesta última 
semana tivemos audiência com o Governador Eduardo Azeredo e 
com a direção clínica da Santa Casa de Montes Claros, que 
apresentou demonstrativo, no qual consta que essa 
instituição acumula um déficit de R$1.500.000,00 e está 
ameaçada de fechar as suas portas. Esse hospital possui 320 
leitos e faz 1.600 internamentos por mês. É o mais 
importante hospital do interior mineiro, pois atende a cerca 
de 55 municípios - os pobres municípios norte-mineiros. Esta 
Casa não se calará diante desse triste quadro. O Secretário 
de Saúde, Rafael Guerra, é outro abnegado idealista que faz 
das tripas coração para superar este momento de desespero e 
desesperança. Vamos promover um ciclo de debates e deixar 
claro e registrado o apoio incondicional desta Casa às 
medidas para amenizar o sofrimento de tantos pacientes, que 
somente sobreviverão às doenças e dificuldades se soluções 
urgentes forem tomadas. Pesará, em muito, as decisões da 
Região Sudeste, que participará deste debate e contará com a 
presença do Ministro Adib Jatene e de outras autoridades 
médicas como a Associação Médica de Minas Gerais, o CRM, os 
t~abalhadores e os representantes dos usuários. 
E um momento difícil para nós como também para a maioria 

das Prefeituras do nosso Estado. Queremos a colaboração da 
Presidência desta Casa, dos membros da Comissão de Saúde, 
dos Deputados Marco Régis, Jorge Eduardo de Oliveira, Jorge 
Hannas e Luiz Antônio Zanto, juntamente com os outros 
parlamentares médicos. É duro quando observamos, nas portas 
dos hospitais, um verdadeiro desrespeito à condição humana. 
O momento é muito triste. Tenho certeza de que serão 
exigidos ação política e trabalho de todos nós Deputados . 
Deixar a sociedade à mercê do acaso, ao relento como está, 
acredito que, com isso, não podemos mais concordar, 
parlamentares, médicos e cidadãos que somos. Tenho certeza 
de que esta Casa cumpr1ra o seu papel e, neste jebate, 
teremos discussão ampla juntamente com o Ministro e o 
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Secretário da Saúde, para que possamos analisar este momento 
por que passam.a região metropolitana e todo o Estado de 
Minas Gerais. E exatamente nesses momentos difíceis que 
surgem as melhores idéias. Podemos nos superar e propor, 
dentro da nossa limitação, atitudes, idéias e ação ~e 
trabalho para que a população desamparada de Minas Gerals 
possa ver um pouco de luz nesse fim de túnel a que chegamos. 
Muito obrigado. 

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

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente. Sr. 
Secretário, Srs. Deputados, senhores das galerias. imprensa, 
os usuários dos estacionamentos dos "shopping centers" de 
nossa Capital estão convivendo há algum tempo com uma 
novidade: foi implantado um sistema de controle de entrada e 
saída de veículos por meio de guaritas e tíquetes entregues 
aos proprietários dos veículos. Poucos, entretanto. sabem 
que essa novidade se deve a uma lei municipal, a Lei nQ 
6.515, de 1994, cujo autor é 0 vereador José Lincoln 
Magalhães. O Vereador José Lincoln, ao apresentar o projeto, 
teve como objetivo garantir real segurança aos clientes 
desses estabelecimentos, tendo em vista o grande número de 
roubos de veículos que estava ocorrendo nos estacionamentos 
devido à falta de segurança e conforto, pois, na realidade, 
os "shopping centers" tentavam se eximir de danos causados a 
veículos estacionados. 

É também de autoria do Vereador José Lincoln Magalhães o 
projeto de lei que se transformou na Lei Municipal nQ 5.955, 
de 26/8/91, que obriga os estabelecimentos particulares a 
manterem um seguro para os veículos ali estacionados. Ciente 
da preocupação do nobre Vereador com o assunto. quero, nesta 
oportunidade, sugerir-lhe a apresentação de projeto de lei 
tornando obrigatória a contratação de seguro para 
estacionamentos da faixa azul explorados pelo BHTRANS. Essa 
medida seria das mais justas e corretas, tendo em vista a 
total falta de contrapartida para o ônus que representa 
estacionar nesses locais. 
Explicando melhor, Srs. Deputados. a Prefeitura de Belo 

Horizonte tem a arrecadação do estacionamento faixa azul, e 
os carros que ficam ali estacionados são danificados e 
roubados. A Prefeitura tinha de ser a responsável pelos 
danos nesses veículos. Sugiro, nesta tribuna, ao Vereador 
José Lincoln Guimarães. da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, que faça o Prefeito Patrus Ananias arcar com 
esses prejuízos dos proprietários. . _ 

O trânsito é um caos. Hoje, acompanhamos. em uma publ1ca~ao 
do jornal "Estado de Minas", um congestionamento na Aven1da 
Augusto de Lima. 

Precisamos de investimentos no sistema viário. Essa 
arrecadação do BHTRANS não está indo para o sistema viário 
de Belo Horizonte. Está indo para a publicidade, sendo que a 
Prefeitura de Belo Horizonte hoje gasta mais com publicidade 
do que o Governo do Estado er, todas as suas secretarias. A 
Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo anúncio em horário 
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nobre na Rede Globo. A Prefeitura está veiculando seus 
anúncios e gastando toda a sua arrecadação, principalmente a 
do BHTRANS, ao invés de esse dinheiro ir para o sistema 
viário. o que o PT condenava em Belo Horizonte, ele está 
fazendo hoje. Portanto, faço um apelo ao nobre Vereador José 
Lincoln Magalhães que exija a responsabilidade do Prefeito 
nesses casos dos veiculas roubados e danificados nos 
estacionamentos rotativos. 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, estou, também, entrando 

com um requerimento nesta Casa, e minha assessoria está 
vendo se há a possibilidade de um projeto autorizativo, para 
Que o Governo tenha um prejuízo menor com os seus órgãos. 
Todos sabemos que hoje o Mineirão dá prejuízo ao Estado, 
levando dinheiro da saúde e da educação para se manter. 
Portanto, nada mais justo que entregar, em comodato, o 
Estádio Magalhães Pinto ao Cruzeiro Esporte Clube e ao Clube 
Atlético Mineiro. Esse requerimento que entrego à Mesa tem o 
objetivo de resolver esse problema. Sem dúvida nenhuma, quem 
entende de futebol é dirigente esportivo, quem entende de 
estádio de futebol também é dirigente esportivo. Vou 
corrigir, nobre Deputado João Leite, Clube Atlético Mineiro, 
porque o América já tem estádio, e nada mais justo que 
entregarmos em comodato - por cinco anos, prorrogável por 
mais dez anos - o Estádio Minas Gerais, o Mineirão, que, sem 
dúvida nenhuma, vai parar de dar prejuízo. Tudo nas mãos 
deste Estado, infelizmente, dá prejuízo. Tudo, nas mãos 
deste Estado qualquer firma, qualquer banco , dá 
prejuízo. Se desejamos realmente fazer um Estado novo dentro 
do Brasil, que está mudando, devemos passar a administração 
do Mineirão ao Clube Atlético Mineiro e ao Cruzeiro Esporte 
Clube, pois esses clubes são os símbolos de Minas Gerais no 
cenário esportivo nacional, e não podemos deixar que eles 
continuem sendo sucatados. 

Portanto, o pontapé inicial pode ser dado por esta Casa, a 
partir do momento em que dermos condições ao Governo do 
Estado de entregar em comodato o 'Mineirão ao Cruzeiro e ao 
Atlético Mineiro. Muito obrigado. 

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

Plenário, do ex-Deputado Roberto Carvalho, Secretãrio 
Municipal de Esportes. 

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 
~areceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
1nscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que se esgotou ontem dia 

~· o pr~zo regimental de dez dias para requeriment~ de 
1nformaçoes ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas sobre 
o processo de prestação de contas do Governador do Estado. 
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Informa, ainda, que se esgotou, também, ontem, dia 4, o 
prazo regimental de três dias para apresentação de emendas 
de 2Q turno à Proposta de Emenda à Constituição nQ 5/95, do 
Deputado Leonídio Bouças e o prazo regimental de três dias 
para apresentação de emendas às Propostas de Emenda à 
Constituição nQs 13 e 14/95, respectivamente, dos Deputados 
Anderson Adauto e Marcelo Gonçalves, em cumprimento ao 
disposto no art. 209 do Regimento Interno. 

Leitura de Comunicações Apresentadas 
COMUNICAÇÃO 

A Presidência comunica ao Plenário, nos termos do § 5Q do 
art. 51 do Regimento Interno, que se afastará do território 
nacional, a partir do dia 7 do corrente, por 14 dias, a fim 
de participar da comitiva oficial do Governador do Estado em 
sua viagem ao continente asiático. 
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente. 
-Ciente. Publique-se. 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 

comunicações apresentadas nesta reun1ao pela Comissão de 
Saúde e Ação Social - aprovação, na 20a Reunião Ordinária, 
dos Projetos de Lei nQs 229 e 295/95, da Deputada Maria 
Olívia; 258/95, do Deputado Aílton Vilela; 205/95, do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior; 273/95, do Deputado 
Anderson Adauto; 292/95, do Deputado Dinis Pinheiro; 283/95, 
do Deputado Geraldo Rezende; 236 e 276/95, do Deputado Ivair 
Nogueira; 259/95, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; 
275/95, do Deputado Mauri Torres; 108/95, do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos; 243/95, do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira; e 267 e 290/95, do Deputado Wanderley Ávila; e do 
Requerimento nQ 669/95, da referida Comissão (Ciente. 
Publique-se.); e pelos Deputados Marcelo Gonçalves 
falecimento do Sr. Dirceu Pietra Filho, em Pedro Leopoldo; 
Marcelo Cecé - falecimento da Sra. Geralda Zenaide Junho 
Furllan, em 28/8/95; e Simão Pedro Toledo- falecimento do 
Sr. José Marcos Rivelli, em São Paulo (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Piau, em 

que solicita que se forme uma comissão especial envolvendo 
os segmentos da saúde e ação social, agropecuária e política 
rural, de defesa do consumidor e de meio ambiente, a fim de 
estudar a situação atual do Laboratório de Referência Animal 
- LARA -, visando melhor aproveitamento, pelo Estado de 
Minas Gerais, dos seus recursos disponíveis. Á Comissão de 
Agropecuária, nos termos da Deliberação da Mesa nQ 761. 
Requerimento do Deputado José Bonifácio, em que, na forma 

regimental, solicita a retirada de tramitação do Projeto de 
Lei nQ 112/95, de sua autoria, que autoriza a doação de 
imóvel ao Município de Piedade do Rio Grande. Inclua-se o 
projeto em ordem do dia, para os fins do art. 288 do 
Regimento Interno. 
Requerimento do Deputado José Bonifácio, em que solicita a 

retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 286/95, de sua 
autoria, que autoriza o DER-MG a celebrar comodato com a 
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Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. Inclua-se o projeto 
em ordem do dia, para os fins do art. 288 do Regimento 
Interno. 
Requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, em que 

solicita seja encaminhado ofício ao Superintendente Regional 
do INCRA, solicitando a imediata expedição de documentos de 
imissão de posse das terras da Fazenda Califórnia, no 
Município de Tumiritinga. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado João Leite, em que, na forma 
regimental, solicita seja encaminhado, para exame da 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, o Projeto de 
Lei nQ 309/95, do Deputado João Batista de Oliveira, que 
trata da publicidade dos arquivos do DOPS. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

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

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

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

Lei nQ 175/95, do Deputado Marcos Helênio (ex-Projeto de Lei 
nQ 2.068/94, do ex-Deputado Baldonedo Napoleão), que isenta 
do pagamento de emolumentos as entidades beneficentes de 
assistência social, nos casos que menciona, e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas nQs 1 a 4, que 
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira opinam pela sua aprovação com as 
Emendas nQs 1 a 4, da Comissão de Justiça. A Comissão de 
Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas nQs 1 a 4, da Comissão de Justiça, e 5, que 
apresenta. Em discussão, o parecer. (- Pausa.) Não há 
oradores inscritos. 

- Vem à Mesa: 
EMENDA No 6 AO PROJETO DE LEI No 175/95 

Acrescente-se ao§ 1Q do art. 1Q o seguinte inciso: 
"Art. 1Q- ................... · .... ··· · · · · · · · · 
? 1Q - ...................................... . 
VII - as entidades representativas das pessoas portadoras 

de deficiência ou de doenças crônicas, bem como aquelas 
voltadas para a assistência e a promoção social dos 
integrantes desses segmentos.". 
Sala das Reuniões, 20 de abril de 1995. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: As entidades filantrópicas representativas 

das pessoas portadoras de deficiência ou de doenças 
crônicas, assim como aquelas voltadas para a assistência e a 
promoção social dos integrantes desses segmentos, prestam 
inestimáveis serviços. Existiria um número maior de 
entidades dessa natureza se, para serem criadas ou para 
funcionarem, não tivessem que desviar recursos dos programas 
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que mantêm para fazer frente a expedientes cartoriais, como 
o registro de alterações de estatuto, de atas ou de 
documentos válidos contra terceiros. 

Assim, peço o apoio dos ilustres companheiros desta Casa à 
aprovação desta emenda, certo de que ela em muito facilitará 
a efetivação dos programas das entidades contempladas. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foi apresentada emenda de autoria do Deputado 
João Batista de Oliveira, a qual recebeu o nQ 6. Nos termos 
do f 2Q do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai 
devolver o projeto e a emenda para apreciação da Comissão de 
Administração Pública. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 79/95, do 
Deputado Wanderley Ávila (ex-Projeto de Lei nQ 696/92, do 
Deputado José Militão), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de o titular de cartório comunicar às Prefeituras dos 
municípios do Estado o endereço e o número de inscrição no 
CPF ou no CGC do novo ou dos novos proprietários, após a 
lavratura de escritura de imóvel urbano, para efeito de 
cobrança do IPTU. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q 
turno. Em discussão, o parecer. (- Pausa.) 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 79/95, na forma do vencido em 1Q turno. 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 
a extraordinária de amanhã, dia 6, às 9 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem 
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 137/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Sebastião Costa, 
pretende seja dada a denominação de Lêda Maria Campos ao 
posto de saúde do Distrito de Orizânia, no Municipio de 
Divino. 
Submetido o projeto, preliminarmente, à Comissão de 

Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua 
tramitação, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre a matéria no 1Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em causa tem o objetivo de homenagear a 
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memória da enfermeira Lêda Maria Campos. Trata-se de 
profissional abnegada, que sempre se destacou pelo 
devotamento à causa humana, atendendo a todos que dela 
necessitassem, sem limite de horário e sem restrições quanto 
ao tipo de enfermidade. Tal conduta a faz merecer a 
homenagem proposta no projeto, que esperamos seja aprovado 
por unanimidade. 

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

nQ 137/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
- NQ 230/95 

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1Q, do Regimento 
Interno) 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de 
resolução em análise altera a Lei nQ 7.855, de 17/11/80, e 
dá outras providências. 

Publicada em 12/5/95, a matéria foi distribuída 
preliminarmente a esta Comissão para, nos termos do art. 
195, c/c os arts. 202 e 103, V, "a", do Regimento Interno, 
receber parecer. 
Durante a discussão da matéria, foram apresentadas pelo 

Deputado Anivaldo Coelho duas propostas de emenda, com as 
quais concordou o relator, sendo dada nova redação ao 
parecer, nos termos do art. 138, § 1Q, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Pretende-se, por meio da proposição em exame, originalmente 

apresentada como projeto de lei, a alteração de dispositivos 
constantes na Lei Orgânica do Instituto de Previdência do 
Legislativo de Minas Gerais - IPLEMG. 
Trata-se de matéria que se insere, claramente, no âmbito da 

competência estadual, de acordo com as regras estatuídas na 
Constituição Federal, especialmente no seu art. 25, § 1Q. 

O exercício da autonomia das entidades federadas, dentro 
dos princípios que orientam a organização do Estado 
brasileiro, é acompanhado, no atual regime democrático, pela 
afirmação da independência e da harmonia entre os Poderes, 
conforme dispõe o art. 2Q da Constituição de 1988. Do 
conjunto desses dois elementos fundamentais resulta a 
própria existência, no plano institucional, do estado 
democrático de direito. 

8 

Como conseqüência da independência entre os Poderes 
constituídos, a Constituição mineira, no seu art. 62, 
apresenta um elenco de matérias que compõem a esfera de 
atuação própria do Poder Legislativo. Entre elas, conforme o 
inciso XXXVI do mencionado art. 62, afigura-se a competência 
privativa da Assembléia Legislativa para " dispor sobre o 
sistema de previdência e assistência social dos seus membros 
e dos servidores de sua Secretaria, observado, ainda, o 
disposto no art. 31, III;". 
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As matérias de competência privativa da Assembléia 
Legislativa que, conforme disp6e o "caput" do art. 61 da 
Carta mineira, não devem ser objeto de sanção por parte do 
Poder Executivo constituem o objeto de uma modalidade 
específica de norma legal: a resolução. 

O Regimento Interno da Assembléia Legislativa, no art. 202, 
estabelece que "os projetos de resolução são destinados a 
regular matérias da competência privativa da Assembléia e as 
de caráter político, processual, legislativo ou 
administrativo". Percebe-se, portanto, que a forma 
originalmente adotada quando da apresentação da matéria, 
isto é, projeto de lei, encontrava-se em desacordo com o 
disposto na Constituição Estadual e no Regimento Interno. 
Esse vício, de natureza meramente formal, foi, entretanto, 
sanado quando do seu recebimento, para que não fosse 
inviabilizada a apreciação da matéria, que passou a tramitar 
na forma de projeto de resolução. 

Como podem surgir certas dúvidas acerca da possibilidade de 
ser a lei já existente modificada por uma resolução da 
Assembléia, lembramos que o princípio da legalidade mantém-
se plenamente válido, pois a resolução, como espécie de 
norma legal, integra o processo legislativo com a mesma 
natureza hierárquica da lei ordinária, nos termos do art. 
63, V, da Constituição Estadual. 

Finalmente, sendo oportunas algumas modificaç6es no 
conteúdo da proposição, julgamos conveniente apresentar o 
Substitutivo nQ 1, que integra este parecer. 

Durante a discussão do parecer, foram apresentadas pelo 
Deputado Anivaldo Coelho três emendas ao substitutivo 
proposto por este relator, que, concordando com duas delas, 
as incorpora ao parecer, o qual recebe, nos termos 
regimentais, nova redação. 
A Emenda nQ 1 acrescenta parágrafo ao dispositivo que trata 

da composição do fundo de reserva da autarquia, limitando a 
sua vigência ao período necessário para sua constituição. A 
Emenda nQ 2 foi rejeitada pela Comissão. A Emenda nQ 3 busca 
a revogação do art. 34 da Lei nQ 7.855, de 17/11/80, 
adequando a legislação estadual aos termos de sentença 
judicial já proferida. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de 
Resolução nQ 230/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 230/95 
Revoga e dá nova redação a dispositivos da Lei nQ 

7.855, de 17 de novembro de 1980. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q- Ficam revogados os incisos IV e V do art. 7Q, o§ 

4Q do art. 32 e o art. 34 da Lei nQ 7.855, de 17 de novembro 
de 1980. 
Art. 2Q 

parte da 
6.258, de 

- Integrar-se-á ao orçamento do Poder Legislativo 
obrigação do Estado, fixada no art. 11 da Lei nQ 

13 de dezembro de 1973, estabelecendo-se que a 
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da reserva devida à autarquia se dará na forma, 
o percentual, que não será inferior, constante no 
do art. 7Q da Lei nQ 9.379, de 18 de dezembro de 

Parágrafo un1co - A 
se-á automaticamente 
atuarial. 

obrigação fixada no artigo extinguir-
a partir da integralização da reserva 

Art. 3Q O contribuinte do IPLEMG só fará jus à 
aposentadoria depois de pagas as contribuições relativas ao 
período de carência, estabelecido no inciso I do art. 8o da 
Lei nQ 7.855, de 17 de novembro de 1980, exigida ainda, para 
o benefício, a idade mínima de 50 (cinqüenta) anos dos que 
se tornarem associados da autarquia, após a vigência desta 
resolução. 
Parágrafo único Considerar-se-á cumprida a carência 

exigida no artigo do contribuinte da autarquia que a não 
tiver completado em razão de invalidez ou morte. 
Art. 4Q- O mandato de Deputado, exercido em qualquer tempo 

na Assembléia Legislativa, será computado, para fins de 
aposentadoria no IPLEMG, desde que cumprida a carência 
estabelecida no inciso I do art. 8Q da Lei nQ 7.855, de 17 
de novembro de 1980, e haja o beneficiário contribuído, no 
período referido, na forma do inciso I do art. 7Q da mesma 
lei. 
Art. SQ -O benefício, referido no§ 4Q do art. 8Q da Lei 

nQ 7.855, de 17 de novembro de 1980, somente se dará à 
pessoa constituída, desde que menor de 21 (vinte e um) ou 
maior de 60 (sessenta) anos. 

Art. 6Q O contribuinte obrigatório do IPLEMG, ao 
completar a carência de 8 (oito) anos, poderá, mediante 
requerimento, obter o reembolso do valor de suas 
contribuições pessoais ao longo do período, corrigidas 
monetariamente, desde que não tenha sido reeleito. 
Parágrafo único - Estende-se a medida prevista no artigo ao 

que, tendo alcançado a carência e não mais sendo 
contribuinte, venha a ter o seu direito à aposentadoria 
suspenso, na expectativa de alcançar a idade limite para o 
benefício e dele faça expressa desistência. 
Art. 7Q -Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação . 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 364/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei 
nQ 364/95 visa a declarar de utilidade pública o Instituto 
Brasileiro de Comunidade Terapêutica Antitóxico SOS 
COMTOX - SOS -, com sede no Município de Caratinga. 

Publicada, veio a proposição a €Sta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 103, V, "a", c/c o art. 195, 
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do Regimento Interno. 
Fundamentação 

Em face da legislação específica e do disposto no § 5Q do 
art. 178 do Regimento Interno, o projeto encontra-se 
corretamente instruído. 
O referido Instituto tem personalidade jurídica, está em 

funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é 
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração 
pelo exercício de suas funções. 

Diante da necessidade de se mencionar a sigla ao lado do 
nome da entidade, apresentamos, ao final deste parecer, 
emenda ao art. 1Q do projeto. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
364/95 com a Emenda nQ 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
1, transcrita a seguir. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redãção: 
"Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Instituto 

Brasileiro de Comunidade Terapêutica Antitóxico SOS 
CDMTOX - SOS -, com sede no Município de Caratinga. ". 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 382/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de 
Lei nQ 382/95 visa declarar de utilidade pública a 
Associação dos Moradores do Bairro Anchieta - AMORAN -, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

Desarquivada nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi a proposição publicada em 11/8/95, vindo a esta Comissão 
para exame preliminar quanto a sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
195, c/c o art. 103, V, "a", do mencionado estatuto. 

Fundamentação 
A matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 5.830, de 

6/12/71, que contém os requisitos para a declaração de 
utilidade pública de entidades. A AMORAN atende às condições 
estabelecidas pela citada lei, tendo em vista a documentação 
apresentada, razão pela qual não encontramos óbice à 
tramitação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
382/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 392/95 
Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 
De autoria 

392/95 visa 
Promoção ao 
Manhuaçu. 

do Deputado Jorge Hannas, o Projeto de Lei ng 
declarar de utilidade pública a Associação de 
Idoso - APRI com sede no Município de 

Publicado, o projeto foi encaminhado a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, v, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição está corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública prevista na 
lei nQ 5.830, de 6/12/71. 
Verifica-se, pois, que a entidade em análise tem 

personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de 
dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idôneas que 
não recebem remuneração pelo exercício de suas funções. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng 
392/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 393/ss 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei nQ 
393/95 visa declarar de utilidade pública o Centro de 
Recuperação e Integração de Vidas à Sociedade Desafio 
Jovem IMECRIS -, com sede no Município de Barbacena. 

Após sua publicação em 18/8/95, vem o projeto a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, v, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade objeto da proposição em tela é dotada de 

personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de 
dois anos e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não 
remuneradas pelos cargos que exercem. 
Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela 

Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de 
ut i 1 i da de púb 1 i c a. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
393/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Antônio Genaro . 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 394/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei 
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nQ 394/95 visa a declarar de utilidade pública o Centro 
Social Desportivo de Araçaí CESDAI com sede no 
Município de Araçaí. 

Publicado, o projeto foi encaminhado a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição está corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista 
na Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 
Verifica-se, pois, que a entidade em análise tem 

personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de 
dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idóneas, 
que não recebem remuneração pelo exercício de suas funções. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
394/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - António Genaro. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 395/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto 

395/95 visa a declarar de utilidade pública a 
Médica de Jequeri - Hospital Santana, com sede no 
de Jequeri. 

de Lei nQ 
Fundação 

Município 

Publicado, o projeto foi encaminhado a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição está corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista 
na Lei nQ 5.830, de 6/12/71, não existindo impedimento de 
natureza legal e constitucional à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
395/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Antõnio Genaro - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 397/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado António Andrade, o Projeto de Lei nQ 

397/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de João Pinheiro-
com sede no Município de João Pinheiro. 

Publicado em 19/8/95, vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
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"a", do Regimento Interno. 
Fundamentação 

A matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 5.830, de 
6/12/71, que prevê os requisitos para ~ declaração de 
utilidade pública de entidades. A APAE de João Pinheiro 
atende às condições estabelecidas pela citada lei, tendo em 
vista a documentação apresentada, razão pela qual não 
encontramos óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
397/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 398/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 398/95, do Deputado Hely Tarquínio, 

objetiva declarar de utilidade pública a Caixa Escolar Padre 
Galdino Ferreira Diniz, com sede no Município de Carmo da 
Mata. 
Publicado em 19/8/95, vem o projeto a esta Comissão para 

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em regular funcionamento há mais de dois anos, a referida 

entidade tem personalidade jurídica e não possui fins 
lucrativos. Os membros de sua diretoria são pessoas idôneas, 
que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo exercício 
de seus cargos, conforme atestam os documentos anexados ao 
processo por exigência da Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que 
prevê os requisitos para a declaração de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
398/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 296/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 296/95, do Deputado Geraldo Rezende, 

que pretende declarar de utilidade pública a Guarda-Mirim de 
Ponte Nova, com sede no Município de Ponte Nova, foi 
aprovado no 1Q turno com a Emenda nQ 1. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 

a matéria no 2Q turno, conforme disposições regimentais. 
Nos termos do 9 1Q do art. 196 do Regimento Interno, 

elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e é parte 
deste parecer. 
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Fundamentação 
entidade é filantrópica, não tem fins 

no desenvolvimento do seu importante mister, 
menor carente, ministrando-lhe educação 

moral e cívica. 

A mencionada 
lucrativos e, 
assiste ao 
intelectual, 

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

nQ 296/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1995. 
João Leite, relator. 

Redação do Vencido no lQ Turno 
PROJETO DE LEI No 296/95 

Declara de utilidade pública a Guarda-Mirim de Ponte Nova, 
com sede no Município de Ponte Nova. 

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

Mirim de Ponte Nova, com sede no Município de Ponte Nova. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE SETEMBRO DE 1995 

ATA 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 6 DE SETEMBRO DE 1995 

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

COMPARECIMENTO 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Ermano Batista 
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Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Anivaldo Coelho- Antônio 
Andrade- Arnaldo Canarinho- Bilac Pinto- Carlos Pimenta-
Elmo Braz -Geraldo Nascimento- Geraldo Santanna- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - José Braga -
Marcelo Gonçalves -Marco Régis- Maria Olívia Mauri 
Torres - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Sebastião Costa -
Wilson Trópia. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta 
de "quorum" e convoca os Deputados para a ordinãria de 
debates de sexta-feira, dia 8, às 9 horas. 

ATA DA 17a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia três de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na sala 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes os Deputados Sebastião Navarro Vieira, 
Wanderley Ávila, Antônio Júlio, Maria José Haueisen e 
Ibrahim Jacob, membros da Mesa da Assembléia; Miguel 
Martini, Clêuber Carneiro, Geraldo Rezende e Romeu Queiroz, 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Verificando a existência de número regimental, 
o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara 
abertos os trabalhos do dia, e é lida e aprovada a ata da 
reunião anterior. O Presidente informa que, nos termos do§ 
4Q do art. 2Q da Resolução nQ 5. 143, de 22/6/94, a reunião 
tem por finalidade apreciar processos de prestação de contas 
da aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais . 
Logo após, passa a palavra ao relator, na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado Clêuber 
Carneiro, que emite pareceres pela aprovação dos processos 
das seguintes entidades: Prefeitura Municipal de Gouveia, 
Conselho Particular do Senhor Bom Jesus da SSVP Belo 
Horizonte, Associação Comunitária do Conjunto Sócrates 
Mariane Bittencourt, Associação de Proteção à Maternidade e 
à Infância de Minduri, Caixa Escolar Governador Milton 
Campos, Conselho Central da SSVP de São João del-Rei, Caixa 
Escolar Deputado Mateus Salomé, Conselho Central Nossa 
Senhora do Pilar da SSVP, Associação Sanjoanense dos 
Portadores de Deficiência, Caixa Escolar Professor Pereira 
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da Costa, Conselho Particular Senhor Bom Jesus da SSVP de 
Belo Horizonte, Associação dos Moradores da Vila Estrela 
Dalva e Vila São Mateus, Associação Muda Matozinhos, 
Conselho Central da SSVP de Sete Lagoas, Associação 
Beneficente Dom Delfim, Associação Assistencial do Bairro 
Pinguda, Loja Maçônica Duque de Caxias nQ 33, Associação 
Comunitária dos Moradores da Comunidade de Teobaldo, 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Fabião, Conselho 
de Desenvolvimento Comunitário de Fabião, Associação 
Comunitária de Brejo do Amparo, Associação dos Moradores do 
Povoado de São Sebastião dos Cabrestos, Serviço de Obras 
Sociais de Lambari, União Pró-Melhoramento de Cuparaque e 
Adjacências, Loja Maçônica Caridade e Luz IV, APAE de 
Uberlândia, Casa do Movimento Popular da Região Industrial 
da Grande BH, Centro de Recuperação do Alcoólatra - CEREA -, 
Centro Comunitário Rural de Miragaia, Centro Pastoral de 
Integração Apoio a Ação Evangelizadora, Associação Mineira 
de Defesa do Ambiente - AMDA -, Associação Mineira de Defesa 
do Ambiente - AMDA -, Associação de Pais e Mestres do 
Colégio Tiradentes da PMMG - Ipatinga, APAE de Raul Soares, 
Centro Espírita Amparo no Amor de Cristo, Comunidade 
Paroquial de Timóteo - COPATI -, Associação de Moradores do 
Bairro Santa Rita, Corinthians Esporte Clube, O Grupo 
Espírita Nosso Lar, Associação Comunitária dos Bairros São 
Benedito e Bom Retiro, Illê dos Orixás Ibá de Obaluaê, 
Associação Comunitária de Cachoeira do Choro, União Pró-
Melhoramento de Cuparaque e Adjacências, União Pró-
Melhoramento de Cuparaque e Adjacências, Ação Evangélica de 
Amparo aos Necessitados de Ipatinga, Hospital Cassiano 
Campolina, Associação de Moradores do Bairro da Estação, 
Associação Comunitária de Luizlândia, Clube dos Cavalheiros 
da Rosa Mística, Clube dos Cavalheiros da Rosa Mística, 
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da Comunidade 
de Lopes, Casa do Movimento Popular, Associação Comunitária 
do Bairro Santa Paula, Federação de Teatro de Minas Gerais, 
Conselho Particular de São Geraldo da SSVP, Associação Santa 
Luzia de Governador Valadares, Associação de Moradores do 
Bairro Santa Rita, Clube Aymoré, Associação de Ação 
Comunitária de Lavrínha, Federação das Entidades Culturais e 
Artísticas do Vale do Jequitinhonha, Prefeitura Municipal de 
Passa-Tempo, Associação da Mulher em Prol da Comunidade, 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Marruaz, Conselho 
Comunitário de Rancho Novo, Conselho Comunitário de Rancho 
Novo, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Manteiga, 
Associação Comunitária de Canabrava, Prefeitura Municipal de 
Cássia, Grupo Projeto Trem da História, Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário Brejo São Caetano, Prefeitura 
Municipal de Virgem da Lapa, Prefeitura Municipal de Virgem 
da Lapa, Associação Comunitária São Francisco de Paula, 
Prefeitura Municipal de Viçosa, Fundação Hilton Rocha, 
Associação Comunitária e Social do Bairro Santa Luzia, APAE 
de Espera Feliz, Grupo Teatral Arte Luz, Grupo Teatral Arte 
Luz, Conselho de Desenvolvimento Comuritário do Distrito de 
Sereno, Associação dos Moradores do Bairro Primavera e 
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Adjacências, Grupo de Teatro Amador Natureza Livre, 
Prefeitura Municipal de Carlos Chagas. Submetidos a 
discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em seguida, 
a matéria é apreciada pela Mesa, sendo relator dos processos 
o Deputado Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente, que emite 
pareceres por sua aprovação. Submetidos à discussão e 
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se 
lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de agosto de 

1995. 
Rêmolo Aloise, Presidente Wanderley Ávila Ermano 

Batista- Antônio Júlio- Ibrahim Jacob- Geraldo Rezende-
Glycon Terra Pinto - Clêuber Carneiro- Marcos Helênio. 

~ 
~ 

ATA DA 18a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia dez de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na sala 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes os Deputados Rêmolo Aloise, Wanderley 
Ávila, Ermano Batista, Ibrahim Jacob e Antônio Júlio, 
membros da Mesa da Assembléia; Geraldo Rezende, Glycon Terra 
Pinto, Clêuber Carneiro e Marcos Helênio, membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Verificando a existência de número regimental, o Presidente, 
Deputado Rêmolo Aloise, declara abertos os trabalhos do dia, 
e é lida e aprovada a ata da reunião anterior. O Presidente 
informa que, nos termos do§ 4Q do art. 2Q da Resolução nQ 
5. 143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar 
processos de prestação de contas da aplicação de recursos 
oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a palavra 
ao relator no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária, Deputado Glycon Terra Pinto, que emite 
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes 
entidades: Caixa Escolar Barão do Rio Branco, Associação de 
Moradores da Vila Jessé, Obras Sociais da Paróquia de São 
Joaquim de Bicas, Caixa Escolar Olímpia Mourão Malheiros, 
Centro de Defesa Coletiva da Vila Santa Rita de Cássia e 
Estrela, Centro de Recuperação e Integração de Vidas à 
Sociedade, Associação Comunitária de Joaquim Felício, Assoe. 
Desenv. Assistência Social, Educacional e Desportivo de Pará 
de Minas, Assoe. Desenv. Assistência Social, Educacional e 
Desportivo de Pará de Minas, Prefeitura Municipal de Onça de 
Pitangui, Associação Irmão Sol, Projeto Providência, 
Hospital Nossa Senhora de Lourdes, Associação dos Moradores 
do Bairro Bela Vista, Prefeitura Municipal de Senhora de 
Oliveira, Prefeitura Municipal de Coronel Murta, Prefeitura 
Municipal de Formiga, Grupo Espírita Legionários de Maria, 
Aliança Nacional da Juventude - MG, Associação de Amparo à 
Criança e ao Idoso, Grupo de Mães Família Unida do Bairro 1Q 
de Maio e Adjacências, Prefeitura Municipal de Caputira, 
Prefeitura Municipal de São Tiago, Hospital e Maternidade 
São Francisco, Clube de Serviços dos Amigos da Comunidade de 
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Sapé, Núcleo de Integração Social de Dr. Sá Fortes, 
Associação dos Moradores de Dr. Sá Fortes, Guanabara Futebol 
Clube, Asilo São Vicente de Paulo de Rubim, Prefeitura 
Municipal de Jampruca, Prefeitura Municipal de Jampruca, 
Associação dos Moradores do Bairro da Estação, Associação 
Comunitária dos Moradores da Pedra Branca, União Esporte 
Clube, Creche Raio de Luz, Centro Comunitário Rural de Lagoa 
de Baixo, Sociedade Beneficente de Assistência ao Canceroso, 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santana do 
Jacaré, Fundação e Associação para Reintegração e 
Assistência Social a Viciados e Carentes, Sociedade 
Beneficente de Socorro aos Pobres, Associação Comunitária 
dos Moradores do Bairro Chico Miranda, APAE de Lagoa da 
Prata, Associação Feminina de Trabalho e Obras, Lions Clube 
de Lagoa da Prata, Sociedade Olímpica de Lambari, Prefeitura 
Municipal de Salinas, Prefeitura Municipal de Mamonas, 
Associação Comunitária de Ribeirão, Associação Comunitária 
Beneficente aos Moradores do Bairro Porto Alegre, Creche Tia 
Candinha, Dom Bosco Futebol Clube, Associação de 
Desenvolvimento Comunitário de Tapiraí, Associação Monsenhor 
Joaquim Dimas Guimarães, Prefeitura Municipal de Divino, 
Prefeitura Municipal de Porto Firme, Prefeitura Municipal de 
Piranga, Prefeitura Municipal de Botelhos, Aliança Nacional 
da Juventude, Núcleo Comunitário dos Amigos de Itaguara. 
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres 
aprovados. Em seguida, a matéria é apreciada pela Mesa, 
sendo relatores dos processos os Deputados Wanderley Ávila, 
1Q Vice-Presidente, e Ermano Batista, 4Q-Secretário, que 
emitem Pareceres por sua aprovação. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da 
Comissão para a próxima reunião, determina que se lavre a 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia , 17 de agosto de 

1995. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley 

Ermano Batista - Ibrahim Jacob- Ant6nio Júlio 
Martini - Glycon Terra Pinto - Geraldo Rezende 
Queiroz. 

Àvila-
Miguel 

Romeu 

ATA DA 19a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia dezessete de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na sala nQ 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes, os Deputados Sebastião Navarro Vieira, 
Wanderley Ávila, Ermano Batista, Ant6nio Júlio e Ibrahim 
Jacob, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Glycon 
Terra Pinto, Geraldo Rezende e Romeu Queiroz, membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
verificando a existência de número regimental, o Presidente, 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara abertos os 
trabalhos do dia, sendo lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. O Presidente informa que, nos termc3 do § 4Q do 
art. 2Q da Resolução nQ 5.143, de 22/6/94, a reunião tem por 
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finalidade apreciar os processos de prestação de contas da 
aplicação dos recursos oriundos de subvenções sociais. Logo 
após, passa a palavra ao relator na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, Deputado Glycon Terra Pinto, que 
emite pareceres pela aprovação dos processos das seguintes 
entidades: Creche Stefânia Falcão Margotti, Prefeitura 
Municipal de São João Evangelista, Associação Comunitária 
Flor de Maio da Vila Marieta, Centro de Defesa Coletiva das 
Vilas Santa Rita de Cássia e Estrela, Associação dos 
Moradores do Bairro Novo Horizonte, Associação dos Moradores 
e Amigos do Bairro Serra Dourada, Associação dos Moradores 
do Bairro Cidade Nova II, Associação dos Moradores do Bairro 
Jatobá, Serviço de Promoção do Menor, Associação Comunitária 
de Porto Agrário, Prefeitura Municipal de Aracitaba, 
Sociedade Orquidófila de Itaúna, Obras Sociais da Paróquia 
Nossa Senhora da Piedade, Associação de Amigos e Moradores 
do Bairro São Januário, Irmandade Nossa Senhora do Rosário e 
São Benedito, Associação de Apoio ao Deficiente do 
Liberdade, Caixa Escolar Coronel Elpídio Alves Ferreira, 
Associação de Esportes da Cidade de Jacinto, Clube de 
Serviços dos Amigos da Comunidade de Sapé, Associação de 
Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de Campolide, 
Associação dos Pequenos Produtores e Moradores de Barro 
Amarelo, Associação Regional das Micro-Cooperativas de 
Produção Agrícola, Centro Comunitário Rural de Lagoa de 
Baixo, Prefeitura Municipal de Francisco Dumont. Submetidos 
a discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em 
seguida, esses processos são apreciados pel~ Mesa, sendo 
relatores da matéria os Deputados Wanderley Avila, 1Q-Vice-
Presidente, e Ermano Batista, 4Q-Secretário, que emitem seus 
pareceres pela aprovação dos processos, que, submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a 
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de agosto de 

1995. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente -Wanderley Ávila-

Ermano Batista - lbrahim Jacob- Maria José Haueisen 
Miguel Martini - Glycon Terra Pinto - Geraldo Rezende 
Romeu Queiroz . 
ATA DA 20a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
ÇOMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas do dia vinte e nove de agosto de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na Sala nQ 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes os Deputados Sebastião Navarro Vieira, 
Wanderley Ávila, Ermano Batista, Ibrahim Jacob e Maria José 
Haueisen, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, 
Glycon Terra Pinto, Geraldo Rezende e Romeu Queiroz, membros 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Verificando a existência je número regimental, o Presidente, 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara abertos os 
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trabalhos do dia, sendo lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. O Presidente informa que, nos termos do § 4Q do 
art. 2Q da Resolução nQ 5. 143, de 22/6/94, a reunião tem por 
finalidade apreciar os processos de prestações de contas da 
aplicação dos recursos oriundos de subvenções sociais. Logo 
após, passa a palavra ao relator na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, Deputado Glycon Terra Pinto, que 
emite pareceres pela aprovação dos processos das seguintes 
entidades: Conferência de São Vicente de Paulo de Conceição 
do Rio Verde, Associação Boas Novas, Sociedade Civil Grupo 
Teatral JUEC, Projeto Pão e Água Viva, Associação Regional 
de Pessoas Portadoras de Deficiência de Barbacena, 
Associação Sanjoanense de Assistência ao Menor, Associação 
de Desenvolvimento Comunitário de Pedro Lessa, Ação Feminina 
da Assistência Social 6Q BPM, Associação Comunitária do 
Brejo, Conselho de Desenvolvimento Comunitário São 
Bartolomeu, Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Abaeté dos Venâncios, Associação Comunitária dos Moradores 
de São Bento, SSVP de Tabuleiro, Clube de Pesca Barra do 
Urucuia, Sociedade Filantrópica Nosso Lar, Associação dos 
Produtores Rurais do Vale do Bananal, Associação de 
Moradores da Vila Canaã, Clube Esportivo Campestre de 
Salinas, Associação dos Moradores do Bairro Nova Esperança, 
Associação Comunitária do Povoado de Nova Fátima, Associação 
dos Moradores, Produtores e Trabalhadores Rurais de Nova 
Matrona, Cultura Artística de Minas Gerais, Associação 
Centro Comunitário Infantil, Obras Sociais da Paróquia de 
São José Operário, Associação Esportiva de Paraguaçu, 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Natalândia, 
Fundação Hospital São José de Botelhos, América Esporte 
Clube, Fundação Tinõ da Cunha, Associação Olímpica de 
Lavras, Prefeitura Municipal de Alpercata, Prefeitura 
Municipal de Alpercata, Prefeitura Municipal de Alpercata, 
Associação Benemérita de João Pinheiro, Associação dos 
Proprietários e Moradores do Distrito de Topázio, Creche Tia 
Elvira Araújo, Associação Mineira de Assistência à 
Mucoviscidose, Creche Comunitária da Vila Piratininga, 
Guarda de Congo Feminina de Nossa Senhora do Rosário, 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Vila Martinho 
Campos, Obra Social Beneficente da Igreja Missionária Cristo 
Voltará, Conselho Comunitário do Município de Timóteo, 
Projeto Assistencial Novo Céu, Grupo Projeto Trem da 
História, União das Creches de Patrocínio, Obra Social e 
Beneficente da Igreja Missionária Cristo Voltará, Prefeitura 
Municipal de Diogo Vasconcelos, Prefeitura Municipal de 
Amparo do Serra, Prefeitura Municipal de Amparo do Serra, 
Prefeitura Municipal de Santa Margarida, Prefeitura 
Municipal de Santa Margarida, Prefeitura Municipal de Casa 
Grande, Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, Associação 
de Amparo à Criança e ao Idoso, Núcleo Comunitário dos 
Amigos de Itaguara, Guaraciaba Assistência Social, 
Associação de Assistência a Carentes de Pirapora, Centro 
Co~unitário de Pedra Menina. Submetidos a discussão e 
votação, são os pareceres aprovados. Em seguida, os 



171 

processos são apreciados pela Mesa, sendo relatores da 
matéria os Deputados Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente, e 
Ermano Batista, 4Q-Secretário, que emitem seus pareceres 
pela aprovação dos processos, os quais, submetidos à 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros das Comissões 
para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente - Sebastião Navarro Vieira -

Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Maria José Haueisen 
Antônio Júlio- Geraldo Rezende- Glycon Terra Pinto- Romeu 
Queiroz - Marcos Helênio. 
ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA -
Às dez horas do dia vinte e três de agosto de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, Bonifácio Mourão, Durval Ângelo e 
Elbe Brandão, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, 
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. O 
Presidente lê ofício, datado de 6/7/95, relatando a situação 
angustiante em que se encontram os funcionários aposentados 
da 13ª SRE. Ainda na 1ª parte da reunião, o Deputado Durval 
Ângelo apresenta requerimento solicitando ao Presidente do 
IPLEMG, Sr. Gerardo Renault, informações pormenorizadas 
acerca do fundo de reserva da autarquia e requerimento do 
Deputado Almir Cardoso solicitando a presença dos Srs. João 
Heraldo Lima, José Afonso Bicalho Beltrão, Ruy Machado 
Faria, Éder Marcelo de Melo e Hermélio Soares Campos para 
discorrerem sobre a privatização do CREDIREAL e a atual 
situação da Previdência dos funcionários do Banco, a 
CREDIPREV, e a da Caixa de Assistência-CASB. Os 
requerimentos são aprovados por unanimidade. Passa-se à 2ª 
parte da reun1ao, com a discussão e a votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Presidente informa que o relator do Projeto de 
Lei nQ 207/95, no 1Q turno, é o Deputado Carlos Murta, 
designado anteriormente, e que seu parecer é pela aprovação 
da matéria. Discutido e votado, é o parecer aprovado. O 
Deputado Arnaldo Penna, relator, no 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 235/95, de autoria do Tribunal de Contas, emite seu 
parecer pela aprovação da matéria com as Emendas nQs 1 a 3, 
da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nQ 4, 
da Comissão de Administração Pública. Discutido e votado, é 
o parecer aprovado. O Presidente informa que o relator, no 
1Q turno, do Projeto de Lei nQ 253/95, de autoria do 
Deputado Gilmar Machado, é o Deputado Carlos Murta, 
designado anteriormente e que seu parecer é pela aprovação 
da matéria com a Emenda nQ 1 da Somissão de Constituição e 
Justiça. Discutido e votado, é aprovado o parecer. Passa-se 
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à 3a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. A Deputada Elbe Brandão apresenta 
parecer pela aprovação do Projeto de Lei nQ 249/95, no 2Q 
turno, na forma do vencido no 1Q turno. Discutido e votado, 
é aprovado o projeto. Encontram-se na mesa os Projetos de 
Lei nQs 165 e 193/95, em redação final. Discutidos e 
votados, são eles aprovados. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença de todos, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Gilmar Machado -Alencar da 

Silveira Júnior - Ivair Nogueira - Arnaldo Penna - Carlos 
Pimenta. 
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas do dia vinte e nove de agosto de mil novecentos 
e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Antônio 
Genaro, Arnaldo Penna e Anivaldo Coelho, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os 
trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Simão 
Pedro Toledo que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. Passa-se à 2a parte da reunião, com 
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo, designado como novo 
relator do Projeto de Lei nQ 278/95, nos termos do § 2Q do 
art. 138 do Regimento Interno, emite parecer em que opina 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da matéria na forma do Substitutivo nQ 1. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O 
Deputado Simão Pedro Toledo, relator do Projeto de Lei 
Complementar nQ 5/95, emite parecer em que conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição com a Emenda nQ 1, que apresenta. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, o 
Deputado Anivaldo Coelho, relator do Projeto de Lei 
Complementar nQ 6/95, emite parecer mediante o qual conclui 
pela inconstitucionalidade, pela antijuridicidade e pela 
ilegalidade da proposição. Submetido a discussão e votação, 
é aprovado o parecer. Na ausência do Deputado Leonidio 
Bouças, relator do Projeto de Lei nQ 168/95, a Presidência 
redistribui a matéria ao Deputado Antônio Genaro. Este emite 
parecer no qual conclui pela inconstitucionalidade, pela 
antijuridicidade e pela ilegalidade da matéria. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, o 
Deputado Anivaldo Coelho, relator do Projeto de Lei nQ 
327/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucio~alidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria com a Emenda nQ 1, que apresenta. Submetido a 
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discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado 
Antônio Genaro, relator do Projeto de Lei nQ 350/95, emite 
parecer em que conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade da proposição com as Emendas 
nQs 1 a 4, que apresenta. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado Antônio 
Genaro, relator do Projeto de Lei nQ 363/95, emite parecer 
em que conclui pela constitucionalidade, pela juridicidade e 
pela legalidade da matéria. Submetido a discussão e votação, 
é aprovado o parecer. O Deputado Anivaldo Coelho, relator do 
Projeto de Lei nQ 369/95, emite parecer mediante o qual 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da proposição. Submetido a discussão e votação, 
é aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado Arnaldo 
Penna, relator do Projeto de Lei nQ 370/95, emite parecer 
mediante o qual conclui pela inconstitucionalidade, pela 
ilegalidade e pela antijuridicidade da matéria. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Nos termos do 
art. 189 do Regimento Interno, são os Projetos de Lei nQs 
168 e 370/95 e o Projeto de Lei Complementar nQ 6/95 
encaminhados à Mesa da Assembléia para inclusão em ordem do 
dia. Registra-se a presença do Deputado Leonídio Bouças. 
Passa-se à 2a parte da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. A Presidência passa a palavra ao 
Deputado Leonídio Bouças, relator dos Projetos de Lei nQs 
359, 360, 365, 373, 374, 375, 376, 377, 381, 385 e 387/95, 
que emite pareceres mediante os quais conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei nQs 359, 360, 365, 373, 375, 376, 377, 381 e 
385/95; e pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei nQs 374 e 387/95 com 
emendas que apresenta e que recebem o nQ 1. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
projetos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos Deputados, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Pena Anivaldo 

Coelho - Antônio Genaro. 
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez horas e quinze minutos do dia trinta de agosto de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos, 
Antônio Roberto e Wilson Trópia, membros da supracitada 
Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado Almir 
Cardoso. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ivo José, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Wilson Trópia que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Passa-se à discussão e à votação de 
parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenár-io. 
Com a palavra, o Deputado Wilson Trópia errite parecer sobre 
o Projeto de Lei nQ 231/95, em 2Q turno, em que conclui pela 
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aprovação da proposição na forma do vencido em 1Q turno. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. A 
Presidência informa que a reunião tem o propósito, também, 
de debater sobre a política agrária e a preservação do meio 
ambiente em Minas Gerais, com a participação dos Srs. Hugo 
Werneck, do Centro para Conservação da Natureza em Minas 
Gerais; João Victor Ferreira, da RURALMINAS; Geraldo 
Resende, do INCRA-MG; Maurício Andrés, da FEAM; Célio Valle, 
do IEF; José Maurício Ribeiro, Enéas Cabral de Figueiredo e 
José Viana, do INCRA-MG; Paulo César Camargos, da STR e da 
Comissão Municipal do Meio Ambiente de Arinos; Célio de 
Souza, da STR de Riachinho; Rômulo Luiz Campo, da FETAEMG; 
Maurício Cravo Teixeira e Maria Dalci, da AMDA; e Ricardo 
Ribeiro, da Comissão Pastoral da Terra. Durante o debate, 
fazem uso da palavra os Deputados Almir Cardoso e Antônio 
Roberto, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de 
todos, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, em dia e horário já estabelecidos, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1995. 
Ivo José, Presidente Ronaldo Vasconcellos Antônio 

Roberto- Marcelo Cecé- Wilson Trópia. 
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
Às nove horas e quinze minutos do dia trinta de agosto de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Dinis Pinheiro, Gil 
Pereira, Antônio Andrade e Carlos Pimenta, membros da 
Comissão supracitada. Está presente, também, o Deputado 
Gilmar Machado. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Marcos Helênio, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Gil Pereira que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos parlamentares presentes. A Presidência informa aos 
Deputados que a reunião se destina a apreciar o parecer 
sobre o Projeto de Lei nQ 63/95, no 1Q turno, e a ouvir os 
Srs. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG, 
Maria Cristina de Sá Oliveira Matos Brito, Presidente do 
Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais, e 
Maurílio Chaves, Coordenador-Geral do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais 
SINDIELETRO , os quais discorrerão sobre a política 
tarifária da CEMIG, a política de atendimento ao consumidor, 
questões sobre a venda de ações da empresa, proposta do 
Governo Estadual de venda de ações ordinárias e 
possibilidade de privatização da empresa. Passa-se à 
discussão e à votação de proposição da Comissão. O Deputado 
Carlos Pimenta apresenta requerimento em que solicita seja 
realizada audiência pública da Comissão para discutir os 
reflexos da intervenção do Banco Econômico S.A. na economia 
mineira, especialmente em relação aos consumidores, com a 
participação dos Srs. Francisco América Matos de Paiva e 
Stefan Salej, Presidentes da Associação Comercial de Minas 
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Gerais e da FIEMG, respectivamente. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. Prosseguindo, a Presidência passa à 
2ª fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do 
Plenário. O Deputado Marcos Helênio emite parecer, no 1Q 
turno, sobre o Projeto de Lei nQ 63/95, mediante o qual 
conclui por sua aprovação, na forma do Substitutivo nQ 2, 
com a Emenda nQ 1, e pela rejeição do Substitutivo nQ 1. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Na 
seqüência dos trabalhos, a Presidência verifica a presença 
das seguintes autoridades: Antônio Kardec Gomes, Eduardo 
Teixeira Nery e Eurico Marcos Savoi, representantes da 
CEMIG; Leonardo Barbosa, Alexandre Heringer Lisboa e Maria 
Helena Barbosa, representantes do Sindicato dos Engenheiros 
de Estado de Minas Gerais; e Maurílio Chaves, Coordenador-
Geral do SINDIELETRO. O Presidente explica o objetivo da 
reunião e, em seguida, tendo que se ausentar, passa a 
Presidência ao Deputado Dinis Pinheiro. A Presidência 
concede a palavra aos convidados para que façam suas 
explanações, cada um por sua vez. Logo após, abre-se amplo 
debate entre convidados, Deputados e demais participantes, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reun1ao, a Presidência agradece o 
comparecimento dos convidados, dos Deputados e dos demais 
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente Dinis Pinheiro Antônio 

Andrade - Carlos Pimenta. 
ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e trinta minutos do dia trinta e um de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende, 
Marcos Helênio e Ajalmar Silva (substituindo este ao 
Deputado Romeu Queiroz, por indicação da Liderança 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 as proposições constantes na pauta. Em seguida, 
solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente acusa o recebimento 
dos Oficios ngs 92/95, da Secretaria do Trabalho e Ação 
Social, que encaminha o Demonstrativo de Disponibilidade do 
Fundo para a Infância e a Adolescência do mês de julho; 
552/95, do Tribunal de Contas, que envia o Relatório das 
Atividades relativo aos meses de fevereiro e março de 1995 e 
ofício do 2Q Ofício de Notas e Registro Civil de Pessoas 
Naturais de Passa-Tempo. Após, redistribui ao Deputado 
Geraldo Rezende o Projeto de Lei nQ 34/95 e ao Deputado 
Ajalmar Silva, os Projetos de Lei nQs 220, 261 e 320/95. 
Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, passa-se à 2ª fase da 
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Ordem do Dia. O Presidente passa a palavra ao relator do 
Projeto de Lei nQ 16/95, o Deputado Marcos Helênio, que 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do 
projeto na forma do vencido no 1Q turno. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, com a 
palavra, o Deputado Ajalmar Silva emite parecer sobre o 
Projeto de Lei nQ 261/95, em 2Q turno, mediante o qual 
conclui pela aprovação do projeto. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Após, o Deputado Geraldo 
Rezende, relator do Projeto de Lei nQ 6/95, emite parecer 
mediante o qual opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas nQs 1 a 5; quanto ao Projeto de Lei nQ 34/95, o 
relator solicita a suspensão dos trabalhos por 5 minutos, 
para melhor análise da matéria. Nesta oportunidade, o 
Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento em que 
solicita a inversão da pauta até que o Deputado Geraldo 
Rezende esteja em condições de emitir seu parecer. Colocado 
em votação, é o requerimento aprovado. Em seguida, o 
Presidente passa a palavra ao relator do Projeto de Lei nQ 
220/95, o Deputado Ajalmar Silva, que emite parecer mediante 
o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 2; quanto ao Projeto de Lei nQ 320/95, o 
relator procede à leitura do parecer mediante o qual conclui 
pela aprovação do projeto. Submetidos a discussão e votação, 
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados por 
unanimidade. Após, o Deputado Geraldo Rezende emite parecer 
sobre o Projeto de Lei nQ 34/95, mediante o qual opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 2 e com a 
Emenda nQ 1. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1995. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marcos Helênio - António 

Roberto - Marcelo Cecé. 
ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E 
~EGIONALIZAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dezesseis horas do dia trinta e um de agosto de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, 
Gil Pereira (substituindo este ao Deputado António Genaro, 
por indicação da Liderança do PP) , Gilmar Machado 
(substituindo o Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da 
Liderança do PT) e Arnaldo Penna, membros da Comissão de 
Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, 
António Roberto (substituindo este ao Deputado Bonifácio 
Mourão, por indicação da Liderança do PMDB) e Marcos 
Helênio, membros da Comissão de Administração Pública; 
Geraldo Santanna (substituindo o Deputado José Henrique, por 
indicação da Liderança do PMDB), Dimas Rodrigues, José Maria 
Barros e Ivo José, membros da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização; Ajalmar Silva (substituindo o 
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Deputado Miguel Martini, por indicação da Liderança do 
PSDB), Romeu Queiroz, Antônio Roberto (substituindo este ao 
Deputado Geraldo Rezende, por indicação da Liderança do 
PMDB) e Marcos Helênio, membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os 
trabalhos, solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes, e informa que a reunião 
se destina a ouvir o Sr. Paulo Haddad, Assessor Especial do 
Governador, que discorrerá sobre o tema de que trata o 
Projeto de Lei nQ 343/95. A seguir, o Presidente convida o 
Sr. Paulo Haddad a fazer parte da Mesa e passa a palavra ao 
Deputado Gilmar Machado, autor do requerimento que motivou 
essa reunião. O Deputado Gilmar Machado faz várias 
indagações acerca da referida proposição. O Sr. Paulo Haddad 
faz uma explanação sobre a instituição das regiões 
administrativas no Estado de Minas Gerais e esclarece os 
pontos questionados pelo Deputado Gilmar Machado. Registra-
se a presença da Sra. Maria Aparecida Arruda, da Fundação 
João Pinheiro, dos Srs. Roberto Vasconcelos Moreira da 
Rocha, da Assessoria do Governador, Renata Vilhena 
Guimarães, Diretora da Superintendência Central de 
Planejamento Institucional da SEPLAN, e Paulo Rogério 
Junqueira Alvim, Diretor-Geral do IGA-CETEC, e dos Deputados 
Ronaldo Vasconcellos, Almir Cardoso, Elbe Brandão, Sebastião 
Navarro Vieira, José Maria Barros, Bonifácio Mourão, Durval 
Ângelo, José Bonifácio, Péricles Ferreira e Miguel Martini. 
Participam dos debates com o Sr. Paulo Haddad os Deputados 
Gilmar Machado, José Bonifácio, Marcos Helênio, Gil Pereira, 
Bonifácio Mourão, Miguel Martini, Durval Ângelo, Ajalmar 
Silva, Ronaldo Vasconcellos e Almir Cardoso, conforme consta 
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença do Sr. Paulo Haddad, de sua 
assessoria e dos parlamentares, convoca os membros das 
Comissões para a próxima reunião a ser realizada no dia 5 de 
setembro, às 14h30min, na Sala das Comissões, com a 
finalidade de se apreciar o parecer da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre o Projeto de 
Lei nQ 343/95, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Bilac Pinto- Romeu Queiroz 

- Ajalmar Silva- Arnaldo Penna -José Henrique- Gilmar 
Machado- Dilzon Melo- Alencar da Silveira Júnior- Ronaldo 
Vasconcellos- Glycon Terra Pinto- Ivair Nogueira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 56/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto em análise 
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dispõe sobre a manutenção das instalações sanitárias em 
terminais rodoviários de passageiros e em pontos de parada 
de ónibus. 

Publicada em 16/3/95, a proposição foi encaminhada à 
Comissão de Constituição e Justiça. Vencido o prazo 
regimental para o exame preliminar dessa Comissão, o 
projeto, a requerimento do autor, com base no art. 140 do 
Regimento Interno, foi encaminhado a esta Comissão para 
receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A proposição em estudo, ao determinar que as instalações 

sanitárias dos terminais rodoviários e dos pontos de parada 
de ónibus estejam em condições de higiene adequadas, sem 
que, por isso, haja cobrança de taxa por seu uso, tem por 
objetivo assegurar aos usuários dos serviços de transporte 
rodoviário de passageiros mais conforto e segurança. 
Favorece particularmente os passageiros de baixo poder 
aquisitivo, a quem a cobrança de taxa para uso de sanitários 
atinge sobremaneira. 

Essas taxas constituem ónus injustificável, uma vez que os 
usuários já pagam, no ato da compra da passagem, a tarifa de 
embarque, destinada à manutenção do terminal rodoviário. 
Além do mais, o terminal dispõe ainda, para sua manutenção, 
de outras fontes de receita, tais como: 
-Tarifa de Manutenção, Conservação e Limpeza - TMCL -. 

paga mensalmente pelas transportadoras, pelas firmas 
comerciais e pelos órgãos de serviços que usam o terminal; 

- tarifa mensal pela ocupação de bilheteria ou pelo 
despacho de encomenda, paga pelas empresas transportadoras; 

- tarifa mensal pelo uso de lojas, paga pelas empresas 
comerciais e pelos órgãos de serviços; 

- tarifas pelos serviços de guarda-volumes, "malex" e 
estacionamento de veículos; 
-tarifa pelo uso de espaço publicitário, entre outras. 
Assim sendo, a vedação instituída pelo art. 2Q da 

proposição em análise, relativa à cobrança de taxa pelo uso 
dos sanitários, justifica-se plenamente e não deve ensejar 
negligência ou descuido com a manutenção e a higienização 
dessas instalações. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 56/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira , 

relator - Jorge Hannas - Marco Régis - Luiz António Zanto. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 56/95 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 

O projeto de lei em tela é de autoria do 
Neto e dispõe sobre a obrigatoriedade 
instalações sanitárias em terminais 
passageiros e pontos de parada de ónibus. 

Deputado Raul Lima 
da existência de 

rodoviários de 

Publicado em 16/3/95, recebeu o projeto parecer favorável 
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da Comissão de Saúde e Ação Social e foi encaminhado a esta 
Comissão, tendo em vista a aprovação em Plenário de 
requerimento com esse fim, apresentado pelo Deputado Marcos 
Helênio, consoante o disposto no art. 245, XV, do Regimento 
Interno. 

Inicialmente, cumpre 
Comissão uma análise 
constitucionalidade, da 
cabendo-lhe tão-somente 
consonância das medidas 
consumidores. 

Fundamentação 
observar que não 

da matéria sob 
juridicidade e 

apreciá-la no que 
propostas com os 

compete a esta 
os aspectos da 

da legalidade, 
diz respeito à 

interesses dos 

Constituindo serviço público, o transporte coletivo 
intermunicipal no Estado é efetuado por empresas privadas, 
sob o regime de concessão. As concessionar1as não podem 
desobrigar-se de suas atividades periféricas, entre as quais 
insere-se a oferta de serviços que atendam aos padrões de 
segurança e higiene, como instalações sanitárias adequadas, 
para utilização sem nenhum ônus, nos pontos de parada e nas 
estações rodoviárias. 

Sob essa ótica, a proposição atende plenamente aos anseios 
maiores da população, carecendo, contudo, de alterações com 
o objetivo de adequá-la à técnica legislativa, as quais 
efetuamos mediante a apresentação do Substitutivo nQ 1. 

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

Lei nQ 56/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir 
transcrito. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 
Torna obrigatória a existência de instalações 

uso gratuito para os passageiros em terminais 
pontos de parada de ônibus intermunicipais. 

56/95 
sanitárias de 
rodoviários e 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -As estações rodoviárias e os pontos de parada de 

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

Art. 2Q -Cabe ao órgão ou à entidade competente do Poder 
Executivo a fiscalização do disposto nesta lei. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente - Dinis Pinheiro, relator 

Antônio Andrade - Carlos Pimenta. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 96/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de lei 
ora analisado tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a 
doar imóvel ao Municipio de Dores do Indaiá. 

Desarquivada nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi a proposiçf.o publicada em 5/3/95 e encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
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o art. 103, V, "a", do mencionado estatuto. 
Em reunião anterior, a matéria foi baixada em diligência à 

Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, 
solicitando-se ao referido órgão que se manifestasse sobre a 
conveniência da doação. 
Cumprida a diligência, esta Comissão passa, agora, ao exame 

do projeto. 
Fundamentação 

Pretende a proposição em tela autorizar o Poder Executivo a 
doar imóvel ao Município de Dores do Indaiá, com a 
finalidade de ampliar o prédio onde funciona um posto de 
saúde. 

À guisa de informação, registre-se que o terreno foi doado 
ao Estado de Minas Gerais pelo Município de Dores do Indaiá, 
por instrumento da Lei Municipal nQ 718, de 9/3/62, para a 
construção do referido posto. 

Todavia, com a municipalização da saúde e, 
conseqüentemente, da gestão das unidades de saúde, o poder 
público municipal necessita executar algumas benfeitorias no 
prédio do imóvel, com a finalidade de aperfeiçoar os 
serviços de atendimento à população local, razão pela qual 
pleiteia a reversão do imóvel. 
Entretanto, a Secretaria de Estado da Saúde, em resposta à 

diligência solicitada pela Assembléia Legislativa, 
manifestou-se contrária ao ato de doação em alienação 
definitiva, pois de acordo com as normas de implantação do 
SUS (item B, cláusula terceira, Portaria nQ 203, Ministério 
da Saúde) os bens do patrimônio público estadual só poderão 
ser colocados à disposição do município através de cessão de 
uso ou comodato. 
A instituição do comodato, regido pelas normas de direito 

civil, está em desuso na administração pública por 
dificuldades apresentadas inerentes ao contrato. A 
Constituição Estadual. no seu art. 18, § 2Q, dispõe sobre o 
uso especial de bem patrimonial do Estado por terceiro e não 
prevê comodato, razão que nos leva a preferir a autorização 
da cessão de uso, conforme estabelece as normas do 
Ministério da Saúde. 

Assim sendo, apresentamos ao final deste parecer um 
substitutivo, com vistas ao aprimoramento da proposição, 
adequando-a às normas vigentes. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei nQ 96/95 na forma do 
Substitutivo nQ 1, redigido a seguir. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 96/95 
Autoriza o Poder Executivo a ceder imóvel ão Município de 

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

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

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

publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Ant6nio Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 103/95 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Jorge Hannas, a propos1çao em 

análise visa a autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Santana do Manhuaçu. 

Desarquivado nos termos do art. 185 do Regimento Interno, o 
projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 28/3/95 
e distribuído a esta Comissão para que seja examinado quanto 
aos aspectos jurídico, constitucional e legal, de acordo com 
o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do mencionado estatuto. 

Em reunião anterior, a matéria foi baixada em diligência ao 
DER-MG. Cumprida a diligência, passamos à análise do 
projeto. 

Em virtude de requerimento apresentado pelo autor e 
aprovado em reunião plenária de 23/6/95, o projeto tramita 
em regime de urgência, nos termos do art. 274, I!, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Cumprindo a exigência do art. 18 da Carta mineira e do art. 

17, I, da Lei Federal nQ 8.666, de 21/6/93, que institui 
normas gerais para licitações e contratos da administração 
pública, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, alterada pela Lei Federal 
nQ 8.883, de 8/6/94, a proposição em exame submete a 
pretendida alienação de imóvel estadual ao crivo 
autorizativo dos membros desta Casa. 

Segundo o c i ta do art. 17, I, a a 1 i e nação de bens imóveis 
públicos só pode efetivar-se quando existe interesse Público 
devidamente justificado. No caso, atende-se a tal requisito, 
visto que os terrenos se destinam à construção de um 
terminal rodoviário. 
Ressalte-se que a pretendida reversão respalda-se no fato 

de que o Esta do não de'; ao mencionado i móve 1 a f i na 1 i da de 
para a qual o recebera em doação. Encontrando-se ele ocioso 
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e sem destinação específica, impõe-se, pois, sua devolução 
àquele município, consoante determina o§ 2Q do art. 6Q do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta 
Estadual. 
Assim, coadunando-se a proposição em causa com os 

princípios constitucionais e legais que regem a matéria, 
inexiste óbice à sua tramitação. 
Todavia, a redação de seu art. 1Q apresenta incorreções no 

que se refere a dados do registro que identificam o terreno. 
Além disso, a hipótese da reversão do imóvel foi omitida no 
projeto. Objetivando sanar as imperfeições apontadas e 
buscando a melhor técnica legislativa, apresentamos o 
Substitutivo nQ 1 no final deste parecer. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
103/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir transcrito. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 103/95 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel-ao Município de 

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

Município de Santana do Manhuaçu o imóvel situado na Rua 
José de Assis, naquele município, com área total de 
1.861,00m2 (mil oitocentos e sessenta e um metros 
quadrados), confrontando, na estaca 0-1, comprimento de 
42,90m, deflexão de 90o à esquerda, com a Rua José de Assis; 
na estaca 1-2, comprimento de 29,00m, deflexão de 94o à 
esquerda, com Luiz Bento da Silva; na estaca 2-3, 
comprimento de 30m, deflexão de 38o à esquerda, com a Rua 
José de Assis; na estaca 3-4, deflexão de 63o à esquerda, 
com a Rua José de Assis; na estaca 4-5, comprimento de 
17,0m, deflexão de 88o à esquerda, com Jacinto de Souza e 
espólio de José Miguel Sobrinho; na estaca 5-6, comprimento 
de 28,00m, deflexão de 13o à direita, com Maria Lima dos 
Reis e João Batista de Souza, conforme registro nQ 7.310, a 
fls. 156 do livro 2-X do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Manhuaçu. 
Parágrafo Onico- O imóvel descrito no "caput" deste artigo 

destina-se à construção de um terminal rodoviário. 
Art. 2Q -O imóvel objeto da presente doação reverterá ao 

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

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 104/95 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 
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De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em 
tela altera a redação do parágrafo único do art. 1Q da Lei 
nQ 5.830, de 6/12/71. 
Publicada em 16/4/95, foi a proposição distribuída à 

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria, com o Substitutivo nQ 1. 

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para ser analisada 
quanto ao mérito, nos termos do art. 103, I, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto em apreço tem por objetivo alterar a redação do 

parágrafo único do art. 1Q da Lei nQ 5.830, de 1971, que 
estabelece as normas relativas a declaração de utilidade 
pública de entidades. 
Pretende-se com a proposição seja aumentado o número de 

autoridades competentes para atestar o cumprimento das 
exigências previstas na Lei nQ 5.830, de 1971, de modo que, 
além do Juiz de Direito da comarca, também o Promotor de 
Justiça, o Prefeito Municipal, o Presidente da Câmara 
Municipal, o Juiz de Paz, o Delegado de Polícia ou seus 
substitutos legais possam emitir o documento exigido. 

Dessa forma, a liberação dos atestados não ficaria restrita 
ao Juiz de Direito e, ao mesmo tempo, seriam reduzidas suas 
excessivas atribuições. 

Por outro lado, em caso de ausência do Juiz na comarca, os 
interessados poderiam recorrer a quaisquer das autoridades 
mencionadas no dispositivo legal. 

Todavia, ressalva se faz quanto à necessidade de 
apresentação de emenda que suprima da lista de autoridades 
constantes no Substitutivo nQ 1 o Prefeito e o Presidente de 
Câmara de Vereadores pois não é razoável que o Chefe do 
Executivo Municipal e o Presidente da Câmara, que exercem 
cargos de natureza estritamente política, possam fornecer o 
atestado a que se refere a Lei nQ 5.830/71. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 104/95 na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça, e com a Emenda nQ 1 ao 
substitutivo, redigida a seguir. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao parágrafo único do art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q- .................................. . 
Parágrafo único A declaração de cumprimento das 

exigências dos incisos II, III e IV deste artigo poderá ser 
dada por Juiz de Direito ou Promotor de Justiça da Comarca, 
Juiz de Paz do distrito, Delegado de Polícia ou seus 
substitutos legais.". 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Arnaldo Penna, relator- Gilmar 

Machado. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 212/95 

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 
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Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, a propos1çao 

em análise pretende seja declarado de utilidade pública o 
Pontenovense Futebol Clube, com sede no Município de Ponte 
Nova. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice à tramitação do projeto, 
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, no 1Q turno, em cumprimento dos trâmites 
regimentais. 

Fundamentação 
O mencionado clube é uma entidade civil sem fins lucrativos 

e visa, primordialmente, a difundir a prática da cultura 
física e do civismo. 

Funcionando regularmente há mais de dois anos, a 
instituição tem prestado inestimáveis serviços à comunidade, 
mediante a promoção de atividades sociais, recreativas e 
esportivas. Conceder-lhe, pois, o título declaratório de 
utilidade pública parece-nos iniciativa das mais justas. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 212/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 8 de setembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 322/95 

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

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em 
tela propõe seja declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária Pequiense, com sede no Município de Pequi. 

A proposição foi submetida ao exame preliminar da Comissão 
de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua 
tramitação. Vem agora a matéria a esta Comissão, para 
deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A referida Associação tem por finalidade promover o 

desenvolvimento comunitário mediante levantamento e 
encaminhamento de soluções para problemas nas áreas de 
educação, saúde e infra-estrutura urbana. Além disso, mantém 
o jornal "Informativo Pequiense", que divulga as atividades 
da instituição e do município. 
Pelas ações de natureza social que vem desenvolvendo, 

consideramos justa a outorga do título de utilidade pública 
à entidade. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 322/95 no 1Q turno na forma original. 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 333/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
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De autoria do Deputado Paulo Schettino, o Projeto de Lei nQ 
333/95 visa declarar de utilidade pública o Ponte Alta 
Esporte Clube, com sede no Município de Três Pontas. 

Encaminhado o projeto à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, vem a matéria a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, na forma regimental. 

Fundamentação 
O Ponte Alta Esporte Clube é uma sociedade civil que vem 

desenvolvendo programas que visam à difusão do civismo e da 
cultura física e principalmente do futebol, estabelecendo um 
vínculo mais estreito entre os três-pontanos. 

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 333/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 347/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei no 

347/95 visa a declarar de utilidade pública a Ação Social dã 
Comunidade Paroquial de Nossa Senhora Rainha da Paz, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado, o projeto foi submetido à apreciação da Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Agora, vem a matéria a esta Comissão para o 1Q turno de 

deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

A referida entidade tem por objetivo a prática da 
assistência social educativa junto a pessoas carentes e 
desamparadas. 

Pelo caráter filantrópico de suas atividades e pela 
contribuição que tem dado à sociedade na área social, a 
entidade faz jus, sem dúvida, ao titulo que lhe pretendem 
outorgar. 

Entretanto, em face da necessidade de se retirar o cognome 
da entidade, apresentamos emenda ao art. 1Q do projeto. 

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

nQ 347/95 com a Emenda nQ 1, transcrita a seguir. 
EMENDA No 1 

Dê-se ao art. 1Q a seguinte redãção: 
"Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Ação 

Social da Comunidade Paroquial de Nossa Senhora Rainha da 
Paz, com sede no Município de Belo Horizonte." . 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETQ DE LEI NQ 356/95 

/ 
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Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Almir Cardoso, o projeto em epígrafe 
objetiva criar a Área de Preservação Permanente da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paracatu. 

Publicada no "Diário do Legislativo", a matéria foi 
distribuída a esta Comissão para exame preliminar quanto à 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 103, v, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Constituição Federal, no que 

ambiental, confere aos Estados 
legislativa concorrente com a União 
competência legislativa comum a esses, 
aos municípios no art. 23, VI. 

respeita a matéria 
membros competência 
no art. 24, VI, e 
ao Distrito Federal e 

O art. 225, § 1Q, III, da Carta Republicana estabelece que 
incumbe ao poder público assegurar a efetividade do direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
bem como definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, determinando que a supressão e a alteração 
dessas áreas somente se farão por meio de lei. Infere-se 
desse dispositivo constitucional que o ato declaratório, no 
caso, não é privativo do Executivo, uma vez que a supressão 
e a alteração dos espaços devem ser feitas por meio de lei, 
instrumento que disciplina a atividade estatal em todos os 
níveis. 
O projeto em causa, que visa a criar a Área de Preservação 

Permanente da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, com base 
nos limites definidos no art. 7Q do Decreto nQ 33.994, de 
18/9/92, que regulamenta o Código Florestal Estadual - Lei 
nQ 10.561, de 27/12/91 , na verdade, apenas amplia a 
aplicação da legislação ambiental em vigor, notadamente o 
art. 7Q do decreto citado, no tocante ao campo hidromórfico, 
onde se inserem matas ciliares, veredas, murundus e os 
pequenos núcleos remanescentes de cobertura vegetal de 
c~rrado próximos aos limites da área hidromórfica. 

E preciso esclarecer que essa ampliação não se dá 
genericamente. Atinge somente terrenos que integram a bacia 
do referido rio nos Municípios de Lagamar, Lagoa Grande, 
Vazante, Paracatu, João Pinheiro, Una i, Santa Fé de Minas e 
Buritizeiro, o que permite deduzir que aquelas áreas, por 
suas características, estão a merecer tratamento próprio que 
não se deve estender a toda a bacia hidrográfica do 
mencionado rio ou de outros. 

Para aprimorar o projeto, apresentamos a Emenda nQ 1, 
porquanto uma lei não deve conter dispositivo inócuo, ainda 
que parcialmente. 

Ante o aduzido, 
constitucionalidade 
356/95 com a Emenda 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 

~ pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
nQ 1, a seguir redigida. 
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EMENDA No 1 

Dê-se ao art. 1Q a seguinte redãção: 
"Art. 1Q Fica declarado como Área de Preservação 

Permanente - APP do rio Paracatu - o campo hidromórfico, 
onde estão inseridas as matas ciliares, as veredas, os 
murundus e os pequenos núcleos remanescentes de cobertura 
vegetal de cerrado prox1mos aos limites da área 
hidromórfica, nos terrenos que integram a bacia hidrográfica 
do rio Paracatu nos Municípios de Lagamar, Lagoa Grande, 
Vazante, Paracatu, João Pinheiro, Unaí, Santa Fé de Minas e 
Buritizeiro, aplicando-se, no que couber, a legislação 
florestal em vigor.". 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Antônio Genaro - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 385/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto em 

tela objetiva declarar de utilidade pública a Fundação José 
Guerra Pinto Coelho, com sede no Município de Iguatama. 

Publicado em 12/8/95, o projeto foi encaminhado à Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre a matéria, nos termos do art. 104, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Fundação José Guerra Pinto Coelho tem por finalidade 

prestar assistência médico-hospitalar e social à comunidade 
de Iguatama, bem como manter instituições educacionais de 
ensino básico, médico e superior, em conjunto com órgãos 
municipais, estaduais e federais. 

Uma vez que a entidade preenche os requisitos necessários à 
declaração de sua utilidade pública, oportuno se faz o 
acolhimento do projeto de lei em questão. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 385/95 no 1Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
- NQ 238/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

o 

De autoria do Deputado Anivaldo Coelho, a propos1çao em 
apreço dispõe sobre o repasse de recursos pela Assembléia 
Legislativa a título de subvenção social e auxílio para 
despesa de capital a entidades de assistência social e 
transferências a municípios. 

No 1Q turno, foi o projeto aprovado na forma do 
Substitutivo nQ 1, com as Emendas nQs 1 e 2. Ca~e a esta 
Comissão examinar a matéria no 2Q turno e elaborar a redação 
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do vencido, que segue anexa e é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Conforme nos manifestamos anteriormente, o projeto em 
exame, aperfeiçoado na forma do Substitutivo nQ 1 e com as 
referidas emendas, não encontra óbice, do ponto de vista 
financeiro-orçamentário, à sua aprovação. 
A proposição visa alterar a redação do art. 1Q da Resolução 

nQ 5.129 desta Casa, que regula as transferências de 
recursos orçamentários deste Poder para instituições 
privadas e municípios. 

As subvenções sociais têm por fim auxiliar ou estimular a 
prestação de serviços essenciais de assistência social, em 
suplementação à iniciativa privada, e se destinam a cobrir 
despesas de custeio. 

A rubrica "Auxílios para Despesa de Capital" destina-se à 
transferência de recursos a entidades privadas para 
aplicação em bens de capital, que se incorporam ao seu 
patrimônio. 
Quanto à natureza da despesa "Transferências a Municípios", 

tais recursos serão utilizados para fazer face tanto às 
despesas de custeio como às de capital dos munlClPlOS 
beneficiados, conforme sejam provenientes, respectivamente, 
de "Despesas Correntes" ou de "Despesas de Capital". 

No orçamento a cargo da Assembléia Legislativa para 1995, 
foi fixada uma dotação no valor de R$5. 193.431,00 para cada 
uma das naturezas de despesa supracitadas. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Resolução nQ 238/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q 
turno. 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1995. 
Marcos Helênio, relator. 

Redação do Vencido no lo Turno 
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ-238/95 

Dá nova redação ao art. 1Q da Resolução nQ 5.129, de 28 de 
dezembro de 1992. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -O art. 1Q da Resolução nQ 5.129, de 28 de 

dezembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1Q -As subvenções sociais de que trata a Lei nQ 

6.776, de 9 de junho de 1976, bem como o auxílio para 
despesas de capital e transferência a municípios, incluídos 
em valor consignado no orçamento da Assembléia Legislativa, 
serão concedidos a entidades que atendam aos requisitos da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Parágrafo único - Os recursos referidos no "caput" deste 

artigo serão distribuídos em cotas iguais, para efeito de 
sua liberação, entre os Deputados que estejam no exercício 
do mandato ou licenciados para tratamento de saúde.". 
Art. 2Q -Esta resolução entra em vigor na data de sua 

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

PARECER PARA O 2o T'IRNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 242/95 
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Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 
Relatório 

O projeto de lei em exame, da Deputada 
seja declarada de utilidade pública a 
Eleitoras do Brasil -LIBRA-. com sede 

Elbe Brandão, propõe 
Liga das Mulheres 

no Município de Belo 
Horizonte. 

Aprovado o 
agora ser 
conclusiva, 
Interno. 

projeto no 1Q turno, em sua forma original, deve 
apreciado para o 2Q turno de deliberação 

em cumprimento das disposições do Regimento 

Fundamentação 
A LIBRA se propõe a promover a responsabilidade política 

pela prática da cidadania. Para tanto, organiza eventos 
educacionais e culturais e incentiva a participação dos 
cidadãos no governo, razões por que merece ser declarada de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 242/95 no 2Q turno, conforme foi proposto. 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 265/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em 

exame, que pretende declarar de utilidade pública o 
Instituto Histórico e Cultural de Arceburgo - IHCA -, com 
sede no Município de Arceburgo, foi aprovado no 1Q turno, 
com a Emenda nQ 1. 

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre a matéria para o 2Q turno, nos termos regimentais. 

Em obediência ao que dispõe o art. 196, § 1Q, do Regimento 
Interno, elaboramos a redação do vencido, que é parte 
integrante deste parecer. 

Fundamentação 
O referido Instituto é uma sociedade civil de caráter 

cientifico e cultural, que tem como finalidade precípua 
promover o estudo e a divulgação da história e das 
atividades culturais de Arceburgo. 

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja 
declarada de utilidade pública. 

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

nQ 265/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1995. 
João Leite, relator. 

Declara de 
Cultural de 
Arceburgo. 

Redação do Vencido no lQ Turno 
PROJETO DE LEI NQ 265/95 

utilidade pública o Instituto Histórico e 
Arceburgo - IHCA -. com sede no Município de 

A Ass2mbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Instituto 
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Histórico e 
Município de 
Art. 2Q 

publicação. 

Cultural de 
Arceburgo. 

Esta lei 

Art. 3Q- Revogam-se as 
PARECER PARA O 

Arceburgo - IHCA -, 

entra em vigor na 
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com sede no 

data de sua 

disposições em contrário. 
2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 268/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Kemil Kumaira, o Projeto de Lei nQ 

268/95 visa declarar de utilidade pública o Esparta Voley 
Clube - EVC -. com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após sua aprovação no 1Q turno, vem a matéria a esta 
Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
O EVC é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem por 

objetivo incentivar a prática desportiva, estabelecendo um 
vínculo mais estreito entre os belo-horizontinos. 

Pelos relevantes serviços que a entidade vem prestando à 
comunidade a que serve, concluímos ser justa a declaração de 
sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 268/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 8 de setembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 6 DE SETEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Sebastião 
Navarro Vieira 

1918 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE(ORDEM DO DIA): 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 355/95; 
aprovação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
261/95; apresentação da Emenda nQ 1; encerramento da 
discussão; leitura da Emenda nQ 1; votação do projeto, salvo 
emenda; discurso do Deputado Gilmar Machado; aprovação; 
votação da Emenda nQ 1; aprovação- Discussão, em 1Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 185/95; discurso do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior; encerramento da discussão; aprovação com a 
Emenda nQ 1 - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
320/95; aprovação - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h15 , comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise- Ibrahim Jacob-
Ermano Batista - Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alencar da 
Silveira Júnior -Almir Cardoso- Alvaro Antônio- Anivaldo 
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto 
-Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Carlos 
Murta- Carlos Pimenta - Dílzon Melo- Dimas Rodrigues-
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz- Francisco Ramalho- Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
Pereira- Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José João Batista de 
Oliveira- José Braga - Leonidio Bouças- Marcelo Cecé-
Marcelo Gonçalves -Marcos Helênio- Maria Olívia- Mauri 
Torres - Paulo Piau - Péricles Ferreira- Raul Lima Neto-
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Simão Pedro Toledo 
-Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE 
Ata 

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

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

Presidência vai passar à 2ª parte da 
discussão e a v~tação da matéria constante 

Discussão, em turno único, do Projeto de 

de convocação, a 
reunião, com a 

na pauta. 
Lei nQ 355/95, do 
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Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito 
especial para a Universidade Estadual de Montes Claros. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que ~ 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A 
Comissão de Redação. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Discussão, 
em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 261/95, do Tribunal de 
Justiça, que reajusta os vencimentos e proventos dos 
servidores do Poder Judiciário. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 
- Vem à Mesa: 

EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI NQ 261/95 
Acrescente-se onde-convier: 
"Art ..... -O reajustamento dos vencimentos dos servidores 

do Poder Judiciário e a criação ou alteração de índices e 
valores de parcelas remuneratórias adicionais dependem de 
prévia aprovação de lei que regulamente a matéria, nos 
termos do art. 61, VIII, da Constituição do Estado. 
Parágrafo único - Fica vedada a antecipação do pagamento de 

vencimentos e demais parcelas remuneratórias, nos valores 
propostos, antes que seja publicada a lei a que se refere o 
"caput• deste artigo.". 
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A antecipação do pagamento de novos valores 

para vencimentos e parcelas remuneratórias, necessária 
durante um período em que os índices inflacionários 
alcançavam elevados patamares, já não se justifica nos dias 
de hoje. O programa de estabilização conduzido pelo Governo 
Federal tem alcançado, até o momento, sucesso nas suas 
metas, especialmente no que se refere à redução da alta do 
custo de vida. 

Encontram-se em tramitação nesta Casa outros projetos, de 
autoria do Tribunal de Contas e do Ministério Público; 
durante a sua análise nas comissões, foram aprovadas 
propostas de emendas no mesmo sentido desta que 
apresentamos. Procura-se, portanto, conceder ao Poder 
Judiciário o mesmo tratamento dado aos importantes órgãos da 
administração estadual, mantendo-se o respeito aos preceitos 
constitucionais que regulamentam a matéria, em especial ao 
que dispõe o art. 61, VIII, da Carta mineira. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado 
José Bonifácio, que recebeu o nQ 1. Nos termos do§ 4Q do 
art. 196 do Regimento Interno, a Presidência vai colocar a 
emenda em votação, independentemente de parecer. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura 
referida da emenda. 
O Sr. Secretário (Deputado Ibrahim Jacob) - (- Lê a emenda 

mencionada.) 
-A Emenda nQ 1 lida pelo Deputado Ibrahim Jacob é a 
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publicada nesta edição. 
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. Com 

a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Gilmar 
Machado. 

O Deputado Gilmar Machado* -Sr. Presidente, tenho dúvida 
em relação à emenda, uma vez que não há parecer sobre ela. 
Gostaria de entender como funciona esse mecanismo. No meu 

entendimento, o projeto estabelece como será o reajuste, mas 
quero saber que tipo de antecipação. Não consegui entender. 
Entraremos em outro setor, se não fizermos um acerto, e 
teremos problemas depois. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Procurarei esclarecer ao Deputado Gilmar 

Machado. Pretende a emenda do Deputado José Bonifácio que o 
reajustamento dos vencimentos dos servidores e a criação ou 
alteração dos índices e valores das parcelas só possa ser 
feito após o encaminhamento de proposta à Assembléia e, mais 
que isso, somente fica autorizado após a aprovação pela 
Assembléia. Criou-se uma práxis, em nosso Estado, de que, 
uma vez enviado o projeto à Assembléia, o outro Poder já 
ficava autorizado a iniciar o pagamento. No caso, esta é a 
intenção da emenda. Espero ter esclarecido ao Deputado 
Gilmar Machado. 

Não há outros oradores inscritos. Em votação, o projeto, 
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o 
Projeto de Lei nQ 261/95 com a Emenda nQ 1. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 185/95, do 
Deputado Carlos Murta, que altera a Lei nQ 10.629, de 
17/1/92, e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 
1, que apresenta. As Comissões de Meio Ambiente e de 
Política Energética opinam pela sua aprovação com a Emenda 
nQ 1, apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o 
projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado Alencar 
da Silveira Júnior . 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, gostaria de parabenizar o autor por essa 
iniciativa e aproveitar a oportunidade para agradecer ao 
Prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias, que, ontem, à 
noite, cedeu o tão sonhado terreno para a construção da 
creche da Associação Comunitária da Vila Pinho. Quero 
registrar o apoio do Prefeito Patrus Ananias àquela 
comunidade. A Prefeitura cedeu o terreno, e o Estado se 
responsabilizará pela construção. Em breve, essa área será 
beneficiada, graças à participação conjunta do Governo do 
Estado e da Prefeitura Municipal. No último dia 30, o 
Prefeito Patrus Ananias inaugurou, naquela reg1ao, uma 
creche para 140 crianças. Como Deputado votado em Belo 
Horizonte, quero agradecar a valiosa colaboração e dedicação 
da Prefeitura àquela região da cidade . 
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o Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em. 1Q turno, o Projeto 
de Lei nQ 185/95 com a Emenda nQ 1. A Comissão de Meio 
Ambiente. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 320/95, do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que acrescenta parágrafos 
ao art. 56 da Lei nQ 6.763, de 1995, e dá outras 
providências (disciplina a cobrança do ICMS). A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua 
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 12a AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DA 13a LEGISLATURA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, REALIZADA EM ARAXÁ~ NOS DIAS 3 E 4 

DE JULHO DE 1995, DESTINADA A OUVIR O PODER PÚBLICO E A 
SOCIEDADE ORGANIZADA DA PARTE DA REGIÃO DO ALTO PARANAÍBA 
QUE COMPREENDE AS MICRORREGIÕES DE ARAXÁ, PATOS DE MINAS E 

PATROCÍNIO 
Módulo I 

Presidência do Deputado Jairo Ataíde 
Às treze horas do dia três de julho de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem os Deputados Elbe Brandão, Hely 
Tarquínio, Ajalmar Silva, Marcelo Cecé, Paulo Piau, Anderson 
Adauto e Jairo Ataíde. Com a presença de sete Deputados, o 
Presidente declara aberta a audiência e convida a tomar 
assento à mesa os Deputados Elbe Brandão, Hely Tarquínio, 
Ajalmar Silva, Marcelo Cecé, Paulo Piau e Anderson Adauto; o 
Sr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal de Araxá; o 
Vereador Carlos Alberto Ferreira, Presidente da Câmara 
Municipal de Araxá; Deputado Federal Aracely de Paula; a 
Sra. Maria Luíza Leal, representante do Poder Executivo; o 
Sr. Carlos Elói, representante do Poder Judiciário; e o Sr. 
Gileno Novais, representante do Tribunal de Contas. Isso 
posto, a Presidência registra a presença dos Deputados 
Sebastião Tejota e José Nelton, respectivamente 2Q-Vice-
Presidente e 1Q-Secretário da Assembléia Legislativa de 
Goiás; do Sr. José Siqueira Filho, Assessor da Presidência 
da Assembléia de Goiás; do Juiz de Direito Waldemar de 
Menezes Filho, Diretor do Fórum de Araxá; do Sr. Francisco 
Eduardo Gouveia Motta, Delegado de Polícia de Araxá; do Sr. 
CPlso Alexandre de Sousa Lima, Assessor de Imprensa da 
Prefeitura de Araxá; dos Vereadores Jairo Sávio Borges, 
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Miguel Alves Ferreira Júnior, José Verçosa, Barsanulfo 
Fernandes da Silva, Cássio Simões de Assunção, Rozeli 
Aparecida da Silva Malkut, João Bosco Borges, José Esteves 
Pires Júnior; dos Secretários Municipais ·de Araxá Jorge 
Borba de Lima, Francisco Amando Afonso de Melo, Romália 
Porfírio de Azevedo Leite, Leandro Haddad e José Clementino 
dos Santos. A seguir, fazem suas exposições os 
representantes do Poder Executivo e dos Tribunais de Justiça 
e de Contas, o Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal 
de Araxá. Encerrada a 1ª parte do Módulo I, o Deputado Jairo 
Ataíde explica aos participantes como deverão apresentar e 
justificar as propostas de seus municípios. Isso posto, 
fazem uso da palavra os representantes dos Municípios de 
Araxá, Abadia dos Dourados, Campos Altos, Coromandel, 
Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela do Sul, 
Grupiara, Guimarânia, Ibiá, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patos 
de Minas, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Rio 
Paranaíba, Sacramento, Serra do Salitre, Tapira e Tiros. 
Nessa fase, fizeram uso da palavra os Deputados Hely 
Tarquínio, Anderson Adauto, Paulo Piau e Ajalmar Silva. 
Cumprido o objetivo da reunião, a Presidência agradece a 
presença de todos, encerra o Módulo I e convida os 
participantes para a reunião do Módulo II, amanhã, dia 4, às 
9 horas, destinada à votação das dez propostas prioritárias 
para a região, bem como para a plenária final, também de 
amanhã, às 14 horas, 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 

8 

Presidência do Deputado Jairo Ataíde 
Às nove horas do dia quatro de julho de mil novecentos e 
noventa e cinco, o Presidente declara abertos os trabalhos 
do segundo módulo da reunião das comissões permanentes da 
Assembléia Legislativa, dos poderes Executivo e Judiciário e 
do Tribunal de Contas, destinada à realização da 12ª 
Audiência Pública Regional da 13ª Legislatura. A seguir, a 
Presidência informa aos participantes que a reunião se 
destina 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, dos 
formulários para votação da comissão de representação, os 
quais deverão ser devolvidas à recepção nesta data, até às 
11h30min, e do cartão de votação, a ser usado à tarde; 
primeiro formulário deve ser devolvido com a indicação de 
dez números diferentes, vedada a indicação repetida da mesma 
proposta. Conforme anúncio feito na reunião de ontem, dia 3, 
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, nenhum 
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município terá mais de um representante na referida 
comissão. Os participantes poderão inscrever-se como 
candidatos a membros dessa comissão, hoje, até às 11h30min, 
e, até às 13h30min, poderão votar em cinco candidatos. Em 
seguida, o Presidente suspende a reunião, para entendimentos 
sobre as propostas a serem indicadas. Às 11h30min, são 
reabertos os trabalhos. Cumprido o objetivo da reun1ao, o 
Presidente agradece a presença de todos e encerra o Módulo 
II, convidando os participantes para a plenária final, logo 
mais, às 14 horas, destinada à discussão, 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 III 
Presidência do Deputado Jairo Ataíde 

Às quatorze horas do dia quatro de julho de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem os Deputados Elbe Brandão, Romeu 
Queiroz, Sebastião Navarro, Jairo Ataíde, Ajalmar Silva, 
Anderson Adauto, Hely Tarquínio, Marcelo Cecé, Paulo Piau, 
João Leite, Gilmar Machado, Leonidio Bouças. Com a presença 
de 12 Deputados, o Presidente, Deputado Jairo Ataide, 
declara aberto o Módulo III, convida para tomar assento à 
Mesa os Deputados Sebastião Navarro Vieira, 2Q-Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa; Romeu Queiroz, Líder 
do Governo; Ajalmar Silva, Anderson Adauto, Gilmar Machado, 
Hely Tarquínio, Paulo Piau, Leonídio Bouças, Marcelo Cecé, 
João Leite e Elbe Brandão e os Deputados Federais Aracely de 
Paula e Maria Elvira. Em seguida, registra a presença dos 
Deputados, pelo Estado de Goiás, Sebastião Tejota e José 
Nelton, dos Srs. Carlos Elói, assessor da Presidência do 
Tribunal de Justiça para Assuntos Legislativos, e Gileno 
Novais" do Tribunal de Contas. Isso posto, o Presidente 
informa aos participantes que foram selecionadas as 
Propostas nQs 51, 73, 74, 75, 82, 88, 94, 95, 100 e 101, 
apresentadas, respectivamente, pelos seguintes municípios: 
as duas primeiras, pelos Municípios de Patos de Minas e 
Coromandel; Campos Altos, Tiros, Grupiara, Estrela do Sul e 
Abadia dos Dourados, Douradoquara e Abadia dos Dourados; 
Cruzeiro da Fortaleza, Araxá e Serra do Salitre; Perdizes, 
Pedrinópolis, Pratinha e Patrocínio; e Tapira, Campos Altos 
e Pratinha, e informa, ainda, como se dará o seu 
ordenamento. Nesse momento, fazem uso da palavra os Srs. 
Virmondes Machado, Presidente da Associação dos Municípios 
da Microrregião do Alto Paranaíba - AMPAR -; Fausto Ferreira 
da Silva, Presidente da Associação da Microrregião do 
Planalto de Araxá - AMPLA -; os Deputados Federais Maria 
Elvira e Aracely de Paula, os Deputados João Leite, Leonídio 
Bouças, Gilmar Machado e Hely Tarquínio, o Sr. José Esteves 
Pires Júnior, Vereador à Câmara Municipal de Araxá, que 
encaminha um documento à Presidência, e o Sr. Ademir 
Fernandes. Em seguida, o Deputado Jairo Ataíde suspende a 
reunião para recepcionar o Sr. Eduardo Azeredo, Governador 
do Estado. 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
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trabalhos e passa a palavra ao Sr. Eduardo Azeredo, 
Governador do Estado, que faz breve análise sobre o trabalho 
realizado nas audiências públicas deste ano. Isso posto, o 
Presidente faz suas considerações finais, agradece a 
presença de todos e encerra os trabalhos da 12a Audiência 
Pública Regional da 13a Legislatura da Assembléia. 
Sala das Audiências Públicas, 4 de julho de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente- Jairo Ataíde Sebastião 

Navarro Vieira -Romeu Queiroz- Ajalmar Silva- Anderson 
Adauto- Gilmar Machado - Hely Tarquinio- Paulo Piau 
Leonídio Bouças - Marcelo Cecé - João Leite - Elbe Brandão. 
ATA DA 21a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
~UNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Dílzon Melo, João Batista de 
Oliveira, Ivair Nogueira, José Maria Barros, Sebastião Costa 
e Gil Pereira (substituindo este ao Deputado Dimas 
Rodrigues, por indicação da Liderança do PP), membros da 
Comissão supracitada, bem como os Deputados Marcos Helênio, 
Ivo José, Elmo Braz, Kemil Kumaira, Arnaldo Penna e Clêuber 
Carneiro. Havendo número regimental e na ausência do 
Presidente, Deputado José Henrique, o Deputado Dílzon Melo 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivair 
Nogueira que proceda à leitura da ata reunião anterior, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
seguir, o Presidente lê oficios da Prefeitura Municipal de 
Santa Rita do Ibitipoca, informando à Comissão sobre a 
sanção de lei municipal que altera o nome do Distrito de 
Campolide para Bom Jesus do Vermelho; e do Sr. Pietro Chaves 
Filho, Presidente da Comissão Emancipacionista do Distrito 
de Perpétuo Socorro, em que encaminha cópia autenticada de 
decisão judicial acerca da validade da Lei Municipal nQ 414, 
de 1995, do Município de Belo Oriente, e mapa da 
configuração territorial da área efetivamente 
industrializada do distrito industrial localizado no 
Distrito de Perpétuo Socorro. A seguir, a Presidência passa 
à 1a fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. O Deputado Dílzon Melo 
transfere a Presidência dos trabalhos ao Deputado João 
Batista de Oliveira e apresenta dois requerimentos; no 
primeiro, solicitando ao Presidente da Assembléia 
Legislativa que envie oficio ao TRE-MG, com vistas a que se 
fixe a data limite de 31/5/95, para que os distritos que 
Pleiteiem a emancipação apresentem declarações com o número 
mínimo de 2.000 eleitores; e no segundo, solicitando que a 
Assembléia Legislativa apresente recurso administrativo 
junto ao TRE-MG, em nome dos distritos cujo número de 
eleitores foi considerado inferior a 2.000 por aquele 
Tribunal. Durante a fase de votação, faz uso da palavra, 
para encaminhar os requerimentos, o Deputado Ivair Nogueira, 
que se declara favorável à aprovação deles. Colocados em 
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados 
por unanimidade. O Deputado Dílzon Melo reassume a direção 
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Às dezesseis horas do dia quatro de julho de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem os Deputados Agostinho Patrús, 
Jairo Ataíde, Sebastião Navarro Vieira, Romeu Queiroz, 
Ajalmar Silva, Anderson Adauto, Gilmar Machado, Hely 
Tarquínio, Paulo Piau, Leonídio Bouças, Marcelo Cecé, João 
Leite e Elbe Brandão. Com a presença de 13 Deputados, o 
Presidente, Deputado Agostinho Patrús, reabre os trabalhos e 
convida a tomar assento à Mesa os Srs. Eduardo Azeredo, 
Governador do Estado; Jairo Ataíde, Deputado Estadual; o 
Desembargador Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal de 
Justiça; Flávio Régis de Moura, Presidente do Tribunal de 
Contas; Castellar Guimarães Filho, Procurador-Geral de 
Justiça do Estado de Minas Gerais; Jeová Moreira da Costa, 
Prefeito de Araxá; Carlos Alberto Ferreira, Presidente da 
Câmara Municipal de Araxá; Waldemar de Menezes Filho, 
Diretor do Fórum de Araxá; os Deputados Federais Aracely de 
Paula e Maria Elvira, o Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
2Q-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa; e os Deputados 
Romeu Queiroz, Líder do Governo na Assembléia Legislativa; 
Ajalmar Silva, Anderson Adauto, Gilmar Machado, Hely 
Tarquínio, Paulo Piau, Leonídio Bouças, Marcelo Cecé, João 
Leite e Elbe Brandão. A seguir, fazem uso da palavra os Srs. 
Carlos Alberto Ferreira, Dr. Jeová Moreira da Costa, Flávio 
Régis de Moura, e Monteiro de Barros. Isso posto e sob a 
Presidência do Deputado Jairo Ataíde, passa-se à defesa do 
ordenamento das Propostas nQs 51, 73, 74, 75, 82, 88, 94, 
95, 100 e 101, respectivamente, pelos Srs. José Pereira 
Brandão, Jarbas Cambraia, Haroldo José de Almeida, Davi 
Sálvio Domingos de Souza, João Antônio de Almeida, Roberto 
Ricardo de Souza, João Correia, João Bosco Borges, Roberto 
Carlos Brandão e Valdomiro Rosa de Souza. Após a votação, as 
propostas foram ordenadas na seguinte ordem de priorização: 
95- Asfaltamento da BR-146, que liga Araxá a Patos de 
Minas; 74 Aquisição de equipamentos hospitalares: um 
tomógrafo para Patrocínio: um xeromanógrafo para Monte 
Carmelo e um ecocardiógrafo para Coromandel; 88 
Asfaltamento da rodovia que liga Estrela do Sul a Grupiara 
(32km); 75- Construção de um pronto-socorro no Município de 
Campos Altos; 94 Asfaltamento da rodovia que liga 
Douradoquara à MG-190; 100- asfaltamento do trecho MGT-462, 
situado entre a BR-452 e a BR-262, numa extensão de 22km; 
101- Asfaltamento da rodovia que liga Tapira a Fosfértil, 
numa extensão de 16,8km; 73 - Término da construção do 
Hospital Regional Dr. Antônio Dias; 51 Implantação do 
Parque Ecológico da Beira do rio Paranaíba; e 82 
Asfaltamento da rodovia que liga Tiros a Arapuá. 
Prosseguindo, o Deputado Jairo Ataíde informa aos 
participantes que foram eleitos para a comissão de 
representação que irá acompanhar os desdobramentos desta 
audiência os Srs. Dercilio Ribeiro de Amorim, Elias José 
Ferreira, Fausto Ferreira da Silva, Haroldo José de Almeida, 
representantes, respectivamente, dos Municípios de Patos de 
Minas, Coromandel, Pedrinópolis, Estrela do Sul e Araxá. O 
Deputado Agostinho Patrus, reassume a Presidência dos 
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dos trabalhos e o Deputado João Batista de Oliveira, 
apresenta requerimento em que solicita o arquivamento do 
processo de emancipação do Distrito de Vila Almeida, no 
Município de Jabuticatubas, o qual foi encaminhado pelo 
Requerimento de Emancipação nQ 8/95, do Deputado Carlos 
Murta, em virtude do relatório dos Deputados José Maria 
Barros e Sebastião Costa, que realizaram vistoria "in loco" 
e verificaram a inexistência de mais de 400 moradias no 
núcleo urbano daquele distrito. O Deputado João Batista de 
Oliveira apresenta requerimento em que solicita ao 
Presidente da Assembléia seja encaminhado oficio ao TRE-MG 
para que seja retirado da lista dos distritos que pleiteiam 
a emancipação o nome do Distrito de Vila Almeida. Colocados 
em votação, são os requerimentos aprovados por unanimidade. 
A seguir, o Deputado José Henrique assume a direção dos 
trabalhos e informa que o Deputado Jorge Hannas passa a 
substituir o Deputado Sebastião Costa, por indicação da 
Liderança do PFL. A Presidência passa à 2ª fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Continua em 
discussão o parecer do Deputado Jorge Hannas mediante o qual 
se manifesta contrariamente ao processo de emancipação do 
Distrito de Perpétuo Socorro, no Município de Belo Oriente, 
encaminhado pelo Requerimento de Emancipação nQ 43/95, de 
autoria do Deputado Marcos Helênio. Fazem uso da palavra, 
para debater, os Deputados João Batista de Oliveira e Marcos 
Helênio. A seguir, o Deputado Jorge Hannas solicita a 
palavra, retira seu parecer e renuncia à relataria. A 
Presidência, então, redistríbuí o mencionado processo de 
emancipação ao Deputado João Batista de Oliveira e indaga-
lhe se está em condições de emitir seu parecer. Com a 
palavra, o referido Deputado lê seu parecer no qual conclui 
pelo envio ao Presidente da Assembléia de requerimento 
solicitando seja encaminhado ofício ao TREpara que realize 
consulta plebiscitária no referido distrito. Colocado em 
discussão e votação, é o requerimento aprovado por 
unanimidade. A seguir, o Deputado José Henrique lê seu 
parecer sobre o processo de emancipaçã9 dos Distritos de São 
Vicente da Estrela e São Sebastião do Oculo, no Município de 
Raul Soares, encaminhado pelo Requerimento de Emancipação nQ 
162/95, de autoria do Deputado Antônio Júlio. O relator, 
conclui pelo encaminhamento de requerimento ao Presidente da 
Assembléia solicitando seja encaminhado ofício ao TREpara 
que realize plebiscito nos referidos distritos. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1995 . 
José Henrique, Presidente - Dílzon Melo- Ivair Nogueira-

Arnaldo Canarinho. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 



PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 299/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em 
análise propõe seja declarado de utilidade pública o Lar São 
Vicente de Paulo, com sede no Município de Cataguases. 

Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar 
à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre a proposição para o 1Q turno, em obediência ao que 
dispõe o Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em análise tem por finalidade amparar pessoas 

idosas de ambos os sexos, fornecendo-lhes tratamento médico 
e outros tipos de assistência. 

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

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 299/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 311/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O projeto de lei em destaque, do Deputado Glycon Terra 

Pinto, objetiva tornar o ano de 1997, no Estado de Minas 
Gerais, o "Ano da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus". 

A proposição foi encaminhada para estudo preliminar à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e vem agora 
a esta Comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva, 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A iniciativa de se dedicar o ano de 1997 ao culto da Bíblia 

é providência das mais louváveis. É uma maneira de valorizar 
a palavra de Deus e de enfatizar a necessidade de se levá-la 
a todos os homens de boa vontade. 

Não bastassem essas duas fortes razões, considere-se que o 
homem só poderá sentir-se completo e feliz a partir do 
momento em que se dedicar também a cuidar do espírito. As 
riquezas materiais por si sós não serão capazes de 
proporcionar a sua felicidade, o seu equilíbrio. Daí a razão 
por que a leitura do texto sagrado deve fazer parte do seu 
cotidiano. 
Instituir o Ano da Bíblia Sagrada é, pois, medida muito 

justa, que vem mostrar a preocupação com o bem-estar do 
individuo e com o equilíbrio social. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos favorá,·eis à aprovação do Projeto de 

Lei nQ 311/95 no 1Q turno, em sua forma original. 
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Sala das Comissões, 11 de setembro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 
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PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 381/95 

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

O projeto em tela, do Deputado Toninha Zeitune, tem por 
objetivo declarar de utilidade pública o Centro Educativo 
Comunitário Israel Pinheiro, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

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, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade, em funcionamento desde novembro de 

1978, com sede no Bairro Vera Cruz, Município de Belo 
Horizonte, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que 
tem por finalidade congregar esforços de todos os 
interessados para envolver a comunidade no processo 
educativo de seus membros. 

Em cumprimento dos seus objetivos, a entidade procura 
mobilizar a escola e as pessoas para, em trabalho comum, com 
ações planejadas e direcionadas, beneficiar os seus 
filiados. 

Dessa forma, oportuno se faz o acolhimento deste projeto de 
lei. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1Q turno, 

do Projeto de Lei nQ 381/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 228/95 

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

8 

A proposição em análise, do Deputado Jairo Ataíde, pretende 
seja declarada de utilidade pública a Associação Mantenedora 
da Guarda Mirim de Montes Claros, com sede no Município de 
Montes Claros. 

O projeto foi aprovado no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, 
cabendo a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria para o 2Q turno, em cumprimento dos trâmites 
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 
A mencionada associação é entidade filantrópica de cunho 
assis~encial que tem empreendido ações pela melhoria dar 
condições de vida dos jovens acima de 14 anos, buscando a 
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sua integração na sociedade por meio de promoções culturais, 
profissionalizantes e esportivas. 
A outorga do título declaratório de utilidade pública virá, 

por certo, facilitar a luta da entidade para a consolidação 
dos seus ideais. 

Em face 
nQ 228/95 
Sala das 
Anderson 

Conclusão 
do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Comissões, 11 de setembro de 1995. 
Adauto, relator. 

Redação do vencido no 1o Turno 
PROJETO DE LEI NQ 22S/95 

Declara de utilidade pública a Associação Mantenedora da 
Guarda Mirim de Montes Claros, com sede no Município de 
Montes Claros. 

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

Mantenedora da Guarda Mirim de Montes Claros, com sede no 
Município de Montes Claros. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 264/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Helvécio, 

pretende seja declarado de utilidade pública o Coral Bom 
Pastor, com sede no Município de Juiz de Fora. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta 

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, em cumprimento dos trâmites regimentais. 

Fundamentação 
O Coral Bom Pastor é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos que tem por fim incentivar o canto pastoral na 
paróquia homônima e participar de eventos culturais e 
sociais. 

Em razão 
merecedora 

dessas considerações, julgamos ser a entidade 
do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 264/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 274/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 274/95, do Deputado Toninho Zeitune, 

objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Cultural 
dos Professores do Estado de Minas Gerais - FCPEMG -, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

Aprovada a proposição no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, deve 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para 
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o 2Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do Regimento 
Interno. 
Cabe-nos ainda, na forma regimental, elaborar a redação do 

vencido, que integra este parecer. 
Fundamentação 

A FCPEMG, criada em 27/8/31, se propõe 
assistência cultural, educacional, social, 
profissional aos professores e servidores do 
ensino estadual. 

a prestar 
jurídica e 
sistema de 

Dessa forma, a referida entidade contribui para que os 
associados alcancem seus objetivos de crescimento, razão por 
que merece ser declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 274/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

Redação do Vencido no lQ Turno 
PROJETO DE LEI No 274/95 

Declara de utilidade pública ã Fundação Cultural dos 
Professores do Estado de Minas Gerais - FCPEMG -, com sede 
no Município de Belo Horizonte. 

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

Cultural dos Professores do Estado de Minas Gerais 
-, com sede no Municipio de Belo Horizonte. 

decreta: 
Fundação 
- FCPEMG 

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 

No 293/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 293/95, da Deputada Maria José 

Haueisen, objetiva declarar de utilidade pública a União 
Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais- UACMG -, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
o 2Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", 
Interno . 

nQ 1, cabe a 
matéria para 
do Regimento 

Cabe-nos, ainda, na forma regimental, elaborar a redação do 
vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A finalidade da referida instituição é exclusivamente 

humanitária e educativa. Seu objetivo prioritário é 
proporcionar aos cegos carentes assistência alimentícia, 
médica, moral, psíquica e religiosa, além de ministrar-lhes 
instrução profissionalizante, de modo a poderem ampliar, em 
proveito próprio e de sua família, suas aptidões e sua 
capacidade produtiva. 

Assim, entendemos que a entidade merece ser declarada de 
utilidade públ~ca. 

Conclusão 
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Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nQ 293/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 
1Q turno. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 293/95 

Declara de utilidade pública a União Auxiliadora dos Cegos 
de Minas Gerais - UACMG -, com sede no Municipio de Belo 
Horizonte. 

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

Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais- UACMG -, 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. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 11 DE SETEMBRO DE 1995 

2058 

. Presidência do Deputado Miguel Martini 
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Alberto Pinto 

Coelho - Almir Cardoso - Álvaro António - Anderson Adauto -
Carlos Pimenta - Djalma Diniz - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna - Jorge Hannas - José Henrique - José Maria Barros 
- Marco Régis - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Paulo Piau 
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Sebastião Helvécio. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini) -A lista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta 
de "quorum" e convoca os Deputados para a reunião ordinária 
deliberativa de amanhã, dia 12, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 360/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivair Nogueira. o Projeto de Lei nQ 
360/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Moradores do Bairro Nova Baden II, com sede 
no Município de Betim. 

Publicado, o projeto foi submetido à apreciação da Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade . 
Agora, a matéria vem a esta Comissão para o 1Q turno de 

deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

A instituição que se pretende beneficiar é uma entidade 
civil sem fins lucrativos; sua finalidade principal é 
prestar serviços de assistência social visando à promoção e 
à união dos moradores do Bairro Nova Baden II. Para cumprir 
seus objetivos, a Associação desenvolve uma série de 
atividades objetivando melhorar as condições de vida das 
pessoas carentes daquela comunidade . 

Pela importância do trabalho desenvolvido pela entidade em 
causa, é meritória a declaração de sua utilidade pública. 

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



nQ 360/95 no 1Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI No 266/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 

O projeto 
propõe seja 
Ferroviário 
Horizonte. 

Relatório 
de lei em exame, do Deputado Toninha 
declarado de utilidade pública o Social 

SOF com sede no Município 
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e Lazer 

Zeitune, 
01 i mpí co 
de Belo 

Aprovada a proposição no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, cabe 
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
em cumprimento das disposições do Regimento Interno. 

Compete-nos ainda, na forma regimental, elaborar a redação 
do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O SOF se propõe promover entre os seus associados a prática 

e o desenvolvimento da cultura física e artística, bem como 
incentivar atividades intelectuais e recreativas, nas suas 
diversas modalidades. 

Dessa forma, concorre para a divulgação da cultura, do 
esporte, do espírito de companheirismo e lealdade, merecendo 
receber o título de utilidade pública. 

Em face 
nQ 266/95 
Sala das 
Anderson 

Conclusão 
do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Comissões, 11 de setembro de 1995. 
Adauto, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 266/95 

Declara de utilidade pública o SÕcial Olímpico Ferroviário 
- SOF -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

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

Olímpico Ferroviário - SOF -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
Art. 2Q 

publicação. 
Art. 3Q 

Esta 1 e i entra 

Revogam-se as 

em vigor na data de sua 

disposições em contrário. 



z 
(3 

.. 
~ ... 
E 
2 
c: 
O> 

"' .. 
E 
;:! 
"' üi 
"' ., .. 
"' .:t 
"' c; 
a 
o 
"' "' O> o. 
.§ 

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 1995 

ATAS 

2078 

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 12 DE SETEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e 
Sebastião Navarro Vieira 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 18/95 - Projetos de Lei nQs 438 a 449/95 -
Requerimentos nQs 708 a 718/95 - Requerimentos dos Deputados 
Gil Pereira e outros, Gil Pereira e Ivair Nogueira 
Comunicações: Comunicações dos Deputados Marcelo Gonçalves, 
Mauri Torres(2), Maria Olivia(2), Marco Régis(2) e Luiz 
Antônio Zanto e da Comissão de Administração Pública 
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Almir Cardoso, 
Miguel Martini, Raul Lima Neto, Marcos Helênio, João Batista 
de Oliveira e Geraldo Rezende- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª 
Fase: Abertura de inscrições- Palavras do Sr. Presidente-
Designação de comissões: Comissões Especiais para Emitirem 
Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição nQs 12 
a 16/95 - Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e 
votação de pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 286/95; 
requerimento do Deputado José Bonifácio; deferimento 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Gil Pereira e 
outros; deferimento - Requerimento do Deputado Gil Pereira; 
aprovação- 2ª Fase: Discussão e votação de proposições: 
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei 
nQ 12.679; designação de relator; emissão de parecer; 
discursos dos Deputados Gilmar Machado e Marco Régis; 
encerramento da discussão; questão de ordem; chamada para 
recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental 
para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO -ORDEM DO 
DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

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

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Atas 

- O Deputado Ermano Batista, 4Q-Secretário, nas funções de 
2Q-Secretário, procede à leitura das atas das três reuniões 
anteriores, as quais são aprovadas sem restrições. 

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

correspondência: 
OFÍCIOS 

Dos Srs. Afonso Arinos de Campos Gandra, Carlos Orlando 
Neuenschwander Penha, Eduardo Gustavo Farnese Brandão, 
Hipólito Martins Faloni, Iran Silva Couri, Iraval Pires, 
Jarbas Fernandes, João Amaro Ferreira Filho, Joel Pinto 
Martins, Maria Raimunda de Faria Costa, Mílton Ayres de 
Figueiredo, Ubiraci Prata Lima e Wilson de Souza Vieira, 
Prefeitos Municipais de Itamarandiba, Cruzília, Ribeirão das 
Neves, Alterosa, Visconde do Rio Branco, Diamantina, Nova 
Ponte, Conceição da Aparecida, Nova Serrana, Rio Pardo de 
Minas, Alvinópolis, Itaguara e Santa Luzia, respectivamente; 
Abety Valadares, Secretário de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Iapu; Antônio Ferreira Bonfim e 
Ariosvaldo de Rezende, Presidentes das Associações 
Comerciais e Industriais de Bom Jesus do Galho e 
Tupaciguara, respectivamente; Eli Félix do Carmo, Presidente 
da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Três 
~arias; Eloísa Carvalho, Eustáquio Salvador Nascimento e 
Everton Lopes de Faria, Presidentes das Associações 
Comerciais e Industriais de Perdões, Guanhães e Abaeté, 
respectivamente; Galdino Wetter, Irineu Marcellini Neto, 
Jeferson José Lopes e Maria Alice B. Alvim do Amaral, 
Presidentes das Associações Comerciais, Industriais e 
Agropecuárias de Galiléia, Ribeirão das Neves, Turmalina e 
Carmo do Cajuru, respectivamente, em atenção a pedido desta 
Casa, prestando informações sobre a situação das agências do 
Banco do Brasil localizadas nos municípios que representam, 
após o processo de enxugamento dessa instituição. (- À 
Comissão Especial -Banco do Brasil.) 

Do Sr. Diógenes Gonçalves Fantini, Prefeito Municipal de 
Sabará, solicitando o envio de cópia do processo de 
emancipaçã0 do Distrito de Carvalho de Brito, naquele 
município. 
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OFÍCIO* 
Excelentissimo Senhor Presidente 
Juntando a este a representação do Município de Sabará e a 

certidão expedida pela Companhia de Distritos Industriais -
CDI-MG, solicitamos a especial atenção de Vossa Excelência 
no sentido de encaminhar tal documentação ao Dignissimo 
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização dessa egrégia Assembléia, Deputado José 
Henrique Lisboa Rosa, tendo em vista processo de emancipação 
do Distrito de Carvalho de Brito, Município de Sabará. 

Na certeza da boa acolhida de Vossa Excelência, valemo-nos 
da oportunidade para renovar nossos protestos de elevado e 
distinto apreço, firmando-nos. 

Atenciosamente, 
Diógenes Gonçalves Fantini, Prefeito Municipal. 
Belo Horizonte, 4 de setembro de 1995 
Senhor Presidente, 
1 -O Município de Sabará vem, nos termos do art. 7Q da Lei 

Complementar nQ 39, de 23/6/95, representar ou recorrer 
contra a decisão dessa egrégia Assembléia Legislativa, com 
respectivo parecer da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização quanto à aprovação da emancipação do Distrito 
de Carvalho de Brito. 

2 - Além da documentação já apresentada e que não foi 
considerada pela digna Comissão, documentação que demonstra 
que se está a descumprir o inciso III do art. 5Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 18/1/95, junta-se ao processo de 
emancipação certidão expedida em 1Q/9/95 pela Companhia de 
Distritos Industriais - CDI -, certidão que deixa clara a 
existência do "Distrito Industrial Simão da Cunha, que se 
encontra localizado, de acordo com indicação em planta 
anexa, no Distrito de Carvalho de Brito." (documento anexo) 

3 - Além disso, certifica a CDI que o "Distrito Industrial 
Simão da Cunha foi projetado e implantado pela CDI 
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais, no ano 
de 1984, encontrando-se, desde então em pleno e ininterrupto 
funcionamento." 

4 Por fim, certifica "que a área efetivamente 
industrializada do Distrito Simão da Cunha corresponde a 
mais de cinqüenta por cento de sua base territorial total". 

5 - A certidão se faz acompanhada de plantas, apresentando 
a situação do Distrito Industrial. 

6 Assim sendo, impossível e ilícita se torna a 
emancipação porque viola, de modo direto, a vedação do inc. 
IV do art. 5Q da Lei nQ 37/95, dispositivo acrescentado pela 
Lei Complementar nQ 39, de 23 de junho de 1995: 

"Art. 5Q -Não se permitirá a criação de município por 
desmembramento nem a anexação de distrito se essas medidas 
implicaram para o município remanescente: 
IV- a perda de distrito industrial". 
7- E, na forma do § 3Q do mencionado art. 5Q, também 

acrescido pela LC nQ 39/95, "considera-se distrito 
industrial, para os fins desta lei, a1uele projetado e 
implantado pela Companhia de Distritos Industriais de Minas 
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Gerais - CDI-MG - há pelo menos dois anos, que esteja em 
pleno e ininterrupto funcionamento e cuja área efetivamente 
industrializada seja superior a 50% (cinqüenta por cento) de 
sua base territorial". 

8 - Óbvio, assim, que o Município de Sabará, em sendo 
atendida a impossível emancipação, perderá distrito 
industrial, projetado e implantado pela CDI, em 
funcionamento, pleno e ininterrupto, há mais de dois anos, 
com efetiva industrialização superior a cinqüenta por cento 
da respectiva base territorial. 

Por todo o exposto, afigura-se contrária à Lei Complementar 
nQ 37/95, com a alteração da Lei Complementar nQ 39/95, a 
emancipação do Distrito de Carvalho de Brito. 

Esperando o recebimento e o provimento da presente 
representação para rejeitar-se a emancipação do Distrito de 
Carvalho de Brito, atenciosamente, 

Diógenes Gonçalves Fantini, Prefeito do Município de Sabará 
- Prof. Dr. José Rubens Costa, Faculdade de Direito da UFMG. 
Belo Horizonte, 1Q de setembro de 1995. 
Exmo. Sr. Dr. Diógenes Gonçalves Fantini, DD. Prefeito 
Municipal de Sabará 
Sr. Prefeito: 
Certifico que se encontra em pleno funcionamento no 

Município de Sabará o Distrito Industrial Simão da Cunha, 
que se encontra localizado, de acordo com a indicação em 
planta anexa, no Distrito de Carvalho de Brito. Certifico, 
ainda, que o Distrito Industrial Simão da Cunha foi 
projetado e implantado pela Companhia de Distritos 
Industriais de Minas Gerais - CDI - MG - no ano de 1984, 
encontrando-se, desde então, em pleno e ininterrupto 
funcionamento. 
Certifico também que a área efetivamente industrializada do 

Distrito Simão da Cunha corresponde a mais de cinqüenta por 
cento de sua base territorial total. Por ser verdade, eu, 
Natan Rozenbaum, Diretor Técnico da CDI - MG, mandei lavar e 
assino a presente certidão, acompanhada da planta de 
localização do Distrito Simão da Cunha . 
Belo Horizonte, 1Q de setembro de 1995. 
Atenciosamente, 
Na~an Rozenbaum, Diretor Técnico. 
- A Comissão de Assuntos Municipais. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
Do Sr. Haroldo José de Almeida, Prefeito Municipal de 

Estrela do Sul, informando do desejo desse mun1c1p1o de 
pertencer à administração regional de Uberlândia, a 
propósito do projeto do Governo que cria as administrações 
regionais. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 343/95.) 

Do Sr. João Circuncisão Amaral Júnior, Prefeito Municipal 
de Berilo, encaminhando declarações que ratificam a 
documentação da Prefeitura relativa ao número de moradias 
dos Distritos de Lelivéldia e José Gonçalves de Minas. (-À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Joel Le0nel de Aviz, Prefeito Municipal de 
Vespasiano, encaminhando a sinopse gerencial do município 
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referente ao mês de junho de 1995. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Silvano Garcia, Prefeito Municipal de Botelhos 
1nformando o número de moradias do Distrito de Palmeiral. (~ 
A Comissão de Assuntos Municipais.) 

Da Sra. Jussara Menicucci de Oliveira, Prefeita Municipal 
de Lavras e Presidente da Associação dos Municípios da 
Microrregião do Alto Rio Grande (2), e do Sr. Evandro 
Castanheira Lacerda, Presidente da Câmara Municipal de 
Lavras, e demais Vereadores a essa Casa, solicitando empenho 
deste Poder pela manutenção de Lavras como sede da 
administração regional do Alto Rio Grande, de vez que a 
região não tem identidade com o Município de São João del-
Rei. (-Anexem-se ao Projeto de Lei nQ 343/95.) 
.Do Sr. Rosivaldo Brito de Souza, Prefeito Municipal de 
Aguas Vermelhas (2), ratificando documentos emitidos por 
essa Prefeitura, relativos ao número de moradias existentes 
no núcleo urbano dos Distritos de Divisa Alegre e Curral de 
Dentro. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. José Carlos de Souza, Presidente da Câmara Municipal 
de Além Paraíba, informando que essa Casa aprovou proposição 
do Vereador Gilson Luiz de Moura, em que se solicita não 
sejam alterados os critérios para aposentadoria. (- À 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.) 

Do Sr. Marinho Gonçalves da Rocha, Presidente da Câmara 
Municipal de Águas Formosas, em que encaminha carta dos 
Vereadores desse município apoiando a Frente Nacional contra 
a Privatização do Vale do Rio Doce. (- À Comissão Especial -
Processo de privatização da Cia. Vale do Rio Doce.) 

Do Sr. Valdim Almeida Santos, Presidente da Câmara 
Municipal de Araçuai, encaminhando cópia de moção do 
Vereador Eustáquio Azeredo Rocha, em que se manifesta voto 
de repúdio ao cancelamento da intervenção no Banco 
Econômico. 

Do Sr. Aluizio Fantini Valéria, Presidente da RURALMINAS, 
em atenção a requerimento da Comissão de Agropecuária, 
encaminhando processo em nome da Sra. Antigoni Azália de 
Miranda Gomes, do Município de Itinga. (- A Comissão de 
Agropecuária.) 

Do Cel. PM Lúcio Emílio do Espírito Santo, Coordenador da 
Assessoria Parlamentar da PMMG, comunicando, em atenção a 
requerimento do Deputado Geraldo Nascimento, que o trecho da 
BR-381 entre os Municípios de Belo Horizonte e Governador 
Valadares está sob a jurisdição da 4ª SPRF. 

Do Capitão-de-Corveta Roberto Ferreira Morgado, Capitão dos 
Portos da Capitania do Estado de Minas Gerais, solicitando o 
exame por esta Casa da questão do tráfego marítimo, para que 
se possa proporcionar segurança ao banhista em ~guas cujo 
resguardo é competência do Governo Estadual. (- A Comissão 
de Educação. ) 

Da Sra. Maria Regina Nabuco, Secretária Municipal de 
Abastecimento, enviando a revista "Políticas Públicas: 
Inovaç6es no Abastecimento Alimentar em Belo Horíz0nte". 

Do Sr. Rogério M. w. Pires, Chefe de Gabinete da Secretaria 
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da Fazenda, em atenção a requerimento do Deputado Kemil 
Kumaira (solicitação de redução de alíquotas do ICMS), 
informando que medidas vêm sendo adotadas para evitar a 
evasão de empresas e que a reforma tributária deve 
equacionar o problema das diferenciações da carga tributária 
entre os Estados. 

Da Sra. Alda Bambirra Lara, Diretora da Superintendência de 
Administração de Pessoal da Secretaria da Educação, em 
atenção a ofício da Comissão de Educação (solicitação de 
envio, pelo Executivo, de projeto de lei que crie quadro de 
carreira dos servidores dessa Secretaria), informando que a 
Comissão Estadual de Política de Pessoal julgou inviável 
esse pleito por impedimento constitucional. (- A Comissão de 
Educação.) 

Da Sra. Fabiana 
Presidência da 
encaminhando cópia 
Casa. 

Ramos Bortone, Chefe de Gabinete da 
Assembléia Legislativa de Roraima, 

do Projeto de Resolução nQ 28/95, daquela 

Do Sr. Gilson Assis Dayrell, Subchefe da Subchefia de 
Relações Intergovernamentais da Casa Civil da Presidência da 
República, em atenção a requerimento do Deputado Marcos 
Helênio, acusando o recebimento do Ofício nQ 1.468/95 e 
informando o seu encaminhamento ao Ministério das Minas e 
Energia. 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 
Governador do Estado, enviando, em atenção a requerimento do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, (transporte de sólidos 
a granel) cópia das informações prestadas pelo DER-MG. 

Dos Srs. Ataíde Vilela, Davi de Oliveira, Maria dos Reis 
Alves Barbosa, Pedro Antônio Piantino, Pedro Sícar Romanelli 
e Rosemeire Assis Lobato Borges, respectivamente Presidente 
do Sindicato dos Eletricitários de Furnas e DME 
SINDEFURNAS -, Presidente do Sindicato dos Comerciários de 
Passos SINDCOM , Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Confecções, Calçados e 
Estamparia de Passos STICCEP , Presidente do PSDB, 
Presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos 
Rodoviários e Diretora do Sindicato dos Empregados da 
Prefeitura de Passos - SEMPRE DE PASSOS -, do Município de 
Passos; e dos Srs. João Luiz Andrade Pontes, Joel Nélito de 
Souza e José Jaime dos Santos, respectivamente Presidentes 
do PSDB nos Municípios de Monte Santo de Minas, Fortaleza de 
Minas e Jacuí, solicitando aprovação, na forma original, do 
projeto de lei que cria as administrações regionais e 
estabelece o Município de Passos como sede de uma delas. (-
Anexem-se ao Projeto de Lei nQ 343/95.) 

Do Sr. José Horta Valadares, professor do Departamento de 
Economia Rural da Universidade Federal de Viçosa, 
agradecendo o convite para participar do debate Sociedade 
Informal e Geração de Emprego: Relações entre Cooperativas, 
Empresas, Estado e ONGs, no dia 28/9/95. 

Do Sr. Carlos Eduardo Junqueira Fonseca, Venerável Mestre 
da Loja Maçônica União e Cc1córdia, localizada no Município 
de Três Corações, agradecendo convite enviado por esta Casa. 
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Municipal 
município 
Alto Rio 

Da Sra. Jussara Menicucci de Oliveira, Prefeita 
de Lavras, solicitando empenho para que esse 
permaneça como sede da região administrativa do 
Grande. (-Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 343/95.) 

Da Sra. Norma Sueli J. Araújo, Secretária do Governador do 
Distrito Federal, acusando recebimento da coleção "Cidadão 
Mirim" e agradecendo convite para o lançamento da referida 
coleção. 

CARTÕES 
Da Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro, Secretária da Educação, 

e do Dr. João Batista dos Mares Guia, Secretário Adjunto da 
Educação, agradecendo convite para a reunião especial em 
comemoração do Dia do Maçom. 

Do Sr. Fernando César de Moreira Mesquita, Diretor da 
Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, enviando 
a publicação "0 Senado e a Opinião Pública". 

Do Sr. Jorge Gerdau Johannpeter, Diretor-Presidente da 
Gerdau, informando sobre o lançamento, por essa empresa, do 
livro "Qualidade dos Alimentos e Saúde do Homem" como 
participação no Prêmio Jovem Cientista. 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) -A 
Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos 
oradores inscritos para o Pequeno Expediente. 

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

proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 18/95 

Altera o inciso XXXIV do art. 62 e o art. 247 da 
Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art. 1Q - O inciso XXXIV do art. 62 e o art. 

Constituição do Estado passam a vigorar com a 
redação: 

"Art. 62 - ............................ · · · · · · · 

aprova: 
247 da 

seguinte 

XXXIV- aprovar, previamente, a alienação ou 
terra pública com área superior a cem hectares, 
disposto no§ lQ do art. 188 da Constituição da 

concessão de 
ressalvado o 
República; 

Art. 247- ............................. · · ·· · · 
§ 1Q - .................•............•........ 
IX- a alienação ou concessão, a qualquer título, de terra 

pública para assentamento de produtor rural, pessoa física 
ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, 
compatibilizadas com os objetivos da reforma agrária e 
limitadas a cem hectares. 

§ 3Q - Independem de autorização legislativa: 
I - a alienação ou concessão de terra pública previstas no 

plano de reforma agrária estadual, aprovado em lei; 

§ 6Q Quem tornar economicamente produtiva a terra 
devol:Jta estadual e comprovar sua vinculação pessoal a el' 
terá preferência para adquirir-lhe o domínio, até a área de 
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dois mil e quinhentos hectares, contra o pagamento de seu 
valor, acrescido dos emolumentos. 

§ 8Q - Para as áreas de terra devoluta superiores a cem 
hectares e inferiores a dois mil e quinhentos hectares, a 
alienação ou concessão ficará condicionada à aprovação e 
implantação de projeto para sua exploração econômica, nos 
prazos preestabelecidos, sob pena de reversão das terras ao 
domínio estatal. 

§ 9Q -Sem prejuízo do disposto no § 4Q do art. 247, os 
títulos das áreas de que trata o parágrafo anterior somente 
serão negociáveis após implantação total do projeto de 
exploração econômica.". 

Art. 2Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 
de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Jairo Ataíde- Marcelo Cecé- Álvaro Antônio- Maria Olívia 

-José Henrique- Jorge Eduardo de Oliveira- Arnaldo Penna 
-Ronaldo Vasconcellos- Antônio Júlio- Sebastião Costa-
Bilac Pinto -Carlos Murta- Carlos Pimenta- José Braga-
Paulo Piau- Djalma Diniz- Irani Barbosa- Olinto Godinho-
Péricles Ferreira Ivair Nogueira Antônio Genaro 
Alencar da Silveira Júnior -João Leite- Francisco Ramalho 
- Dinis Pinheiro - Mauri Torres. 
Justificação: O inciso III do § 7Q do art. 247 da 

Constituição do Estado limita em 250ha a alienação ou 
concessão de terras públicas aos efetivos e reais ocupantes. 
Já a Constituição da República, no§ 1Q do art. 188, dispõe 
que "a alienação ou a concessão, a qualquer titulo, de 
terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos 
hectares a pessoa física ou jurídica dependerá de 
prévia autorização do Congresso Nacional". Nota-se, então, 
uma lacuna entre as exigências das Constituições: como fica 
a alienação ou a concessão de terras públicas com áreas 
entre 250 e 2.500ha? A Constituição Estadual restringiu de 
maneira drástica o direito preferencial dos posseiros que 
ocupam mansa e pacificamente e com função social e produtiva 
as terras compreendidas nesse intervalo. Isso impossibilitou 
a RURALMINAS de montar os processos de regularização dessas 
terras, e seus ocupantes ficaram impossibilitados de 
recorrer a financiamentos rurais, o que os impede de 
incrementar sua produção, como vinham regularmente fazendo, 
há longos anos. Dai, recorrem à justiça para regularizar 
suas terras. As comarcas de todo o Estado estão abarrotadas 
de processos, são centenas de pedidos todo o mês, e a 
Procuradoria-Geral do Estado vem dedicando grande parte de 
seu tempo e de seus serviços à tentativa de evitar a 
dilapidação do patrimônio do Estado, o que seria evitado com 
a aprovação da proposta de emenda que ora apresentamos à 
análise desta egrégia Assembléia Legislativa. Além disso, a 
proposta constitui-se num grande incremento à reforma 
agrária no Estado e dará maior agilidade aos processos de 
alienação ou concessão dessas terras, que se arrastam anos a 
fio, em prejuízo do próprio objetivo. 
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-Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo 
de três dias, para receber emenda, nos termos do art. 209 do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 438/95 
De~lara de utilidade pública a Associação de Reabilitação e 

Apo1o Bem-me-quer, com sede no Município de Cataguases. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Reabilitação e Apoio Bem-me-quer, com sede no Município 
de Cataguases. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 1995. 
Dimas Rodrigues 
Justificação: Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, 

que tem como finalidade o apoio ao deficiente físico do 
Município de Cataguases. Devidamente registrada e em pleno 
funcionamento, como atesta o MM. Juiz de Direito da Primeira 
Vara Cível de Cataguases, tendo uma diretoria composta de 
pessoas idôneas, que não recebem nenhuma remuneração pelo 
exercício de seus cargos, a referida entidade preenche todos 
os requisitos para que seja declarada de utilidade pública 
estadual. 

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres colegas 
à aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 439/95 
Declara de utilidade pública a instituição Obras Sociais 

São José - OSSJ -, com sede no Município de Patrocínio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a instituição 

Obras Sociais São José - OSSJ com sede no Município de 
Patrocínio. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Romeu Queiroz 
Justificação: A OSSJ vem desenvolvendo trabalhos sem fins 

lucrativos que visam à melhoria das condições de vida de 
famílias carentes da comunidade. 

Para atingir seu objetivo, a instituição promove atividades 
educativas, recreativas e culturais, bem como implementa 
trabalho de assistência social e de formação do espírito 
comunitário. 

Como se vê, a entidade de que trata o projeto tem 
finalidade essencialmente social. Quanto aos aspectos legais 
pertinentes à matéria, constatamos que os documentos 
exigidos por lei instruem devidamente o processo. Por 
conseguinte, justa e oportuna se torna a declaração de sua 
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utilidade pública. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 440/95 
Torna obrigatória a exibição de informações sobre o turismo 

mineiro nas telas de cinema do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Deverão ser projetadas nas telas de cinema do 

Estado, antes do início de cada sessão, informações sobre o 
turismo mineiro. 
Parágrafo único - As informações a serem projetadas serão 

fornecidas pela TURMINAS. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: Devem ser procuradas formas eficazes de se 

divulgar o turismo mineiro. Com esta iniciativa, pretendemos 
contribuir para informar a população sobre a riqueza de 
nosso património natural, histórico e cultural. 
-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 441/95 
Introduz o Estatuto da Criança- e do Adolescente como 

disciplina obrigatória nos currículos escolares de lQ e 2Q 
graus. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica introduzido o estudo do Estatuto da Criança 

e do Adolescente nos currículos das escolas de lQ e 2Q graus 
das redes pública e privada do Estado de Minas Gerais. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Gil Pereira 
Justificação: As crianças mineiras, a exemplo das de outros 

Estados da Federação, são desrespeitadas diariamente em 
nossa sociedade, que, infelizmente, trata mal tanto nossos 
homens de amanhã como aqueles que muito já deram de si pelo 
Estado e pelo País. 

Nossa população infanto-juvenil, porém, não tem 
conhecimento dos direitos que lhe são garantidos pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente e, pela própria idade, 
não é capaz de se defender da violência a que está sujeita. 
Assim, chega à idade adulta como cidadão incompleto que 
repetirá com seus filhos e com crianças e jovens a violência 
e o desrespeito que vê nos meios de comunicação de massa e 
na sua vida. 
A preocupação 

Adolescente tem 
com a divulgação do Estatuto da Criança e do 

partido somente dos órgãos que trabalham 
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diariamente com as crianças carentes ou abandonadas. Estamos 
convictos, contudo, de que o conhecimento dos direitos da 
criança e do adolescente deve ser levado a todos os 
segmentos sociais. E acreditamos que uma das melhores e mais 
eficientes maneiras de difundi-lo, provavelmente a melhor, é 
incluir sua obrigatoriedade no ensino de 1Q grau e 
aprofundar o seu estudo no 2Q grau. 

Ensinar às crianças e aos adolescentes seus direitos é, 
certamente, um ato prioritário para o respeito a esses 
direitos e para seu cumprimento cabal, razão pela qual 
contamos com irrestrito apoio dos nobres pares à aprovação 
desse projeto. 
-Publicado, 

Educação e de 
termos do art. 

vai o projeto às Comissões de Justiça, de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos 
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 442/95 
Institui o estudo "Drogas, prev~nção: uso e abuso", na 

disciplina Ciências, nos currículos das escolas da rede 
estadual de ensino. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q É obrigatória a inclusão do estudo Drogas, 

Prevenção: uso e abuso", na disciplina Ciências, nos 
currículos das escolas da rede estadual de ensino. 
Art. 2Q O estudo "Drogas, Prevenção: uso e abuso" 

objetiva conscientizar o educando sobre os malefícios das 
drogas, dos pontos de vista moral, físico, psicológico e 
social. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Gil Pereira 
Justificação: Sabedores de que um dos grandes problemas 

deste País é a falta de informação, reconhecemos que, com a 
problemática das drogas, não é diferente. 

Estamos certos de que um dos maiores prejuízos econômicos e 
sociais sofridos pela sociedade de hoje està intimamente 
relacionado com as drogas. 
Todo indivíduo tem sua formação baseada na informação que 

lhe é oferecida. Assim sendo, concluímos que o homem sem 
informação é extremamente prejudicado. São milhões de 
crianças que normalmente vivem à margem das informações 
corretas sobre o tema, muitas vezes envolvendo-se nesse 
caminho pernicioso das drogas justamente por falta de 
informações mais próximas e eficientes. Nessa desinformação, 
as drogas da legalidade, quais sejam o fumo e o álcool, 
acabam agindo como padrastos das drogas ilegais. 

As drogas invadiram nossos lares e nossas escolas. Por 
isso, urge que tomemos providências sérias e decisivas, a 
fim de darmos um mínimo de informação por meio da escola 
para essa geração de crianças que, de uma forma 
inconsciente, pede socorro. 
Certos de que essa luta não é só nossa, e em nome da 

lucidez coletiva, pedimos aos nobres deputados apoio à 
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aprovação deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI NQ 443/95 
Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para o 

plantio e a comercialização de produtos agrícolas tratados 
de forma biológica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q O plantio e a comercialização de produtos 

agrícolas tratados de forma biológica, sem emprego de 
aditivos químicos, gozarão de incentivos fiscais e juros 
subsidiados em operações junto a estabelecimentos bancários 
estaduais. 
Art. 2Q -O 

de Estado da 
art. 1Q desta 

Art. 3Q 
publicação. 

Poder Executivo, por intermédio da Secretaria 
Fazenda, regulamentará a concessão prevista no 
1 e i. 
Esta lei entra em vigor na data de sua 

Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Gil Pereira 
Justificação: Apresentamos este projeto de lei com a 

finalidade de incentivar os produtores agrícolas a não 
utilizarem agrotóxicos em suas plantações. 

Como é do conhecimento de todos, o uso de aditivos químicos 
mesmo que em pequena quantidade, provoca uma série de lesões 
à saúde do consumidor. 

Dada a relevância da matéria, esperamos contar com o apoio 
dos nobres pares à aprovação desta proposição. 
-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 No 444/95 
Institui o Programa Bolsa Familiar para a Educação. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica instituído o Programa Bolsa Familiar para a 

Educação, com o objetivo de promover a admissão e a 
permanência de crianças carentes na escola pública. 
Parágrafo único - Considera-se carente, para os efeitos 

desta lei, a criança entre 7 (sete) e 14 (quatorze) anos 
completos, em condições de carência material e de precária 
situação social e familiar. 
Art. 2Q -Serão beneficiários pelo referido Programa as 

famílias que comprovadamente: 
I - se encontrem em situação de carência material; 
II - possuam todos os filhos, de idade entre 7 (sete) e 14 

(quatorze) anos completos, regularmente matriculado em 
escola pública, com freqüência média mínima de 90% (noventa 
por cento) das aulas do período letivo; 
III - tenham residência no Estado de Minas Gerais há pelo 

menos 5 (cinco) anos consecutivos. 
~ 1Q- Cumpre ao pai, mãe ou responsável legal, com p0sse e 

guarda da criança carente, provar o cumprimento dos 
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requisitos relacionados neste artigo. 

§ 2Q - Na ocorrência de falsa declaração ou fraude visando 
a obtenção da Bolsa Familiar para a Educação, o agente do 
ilicito praticado fica sujeito às sançõ~s previstas na 
legislação penal, sem prejuizo de sanções administrativas 
aplicáveis. 

§ 3Q - O pagamento do beneficio será interrompido caso 
cesse alguma das condições estabelecidas neste artigo. 
Art. 3Q -O valor da bolsa de que trata esta lei será 

estipulado pelo Poder Executivo, não podendo ser inferior a 
2/3 (dois terços) do menor salário pago a servidor público 
estadual. 
Art. 4Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, contados de sua publicação, 
dispondo especialmente sobre: 

I - o órgão gestor do Programa; 
II a escala de prioridades para a seleção dos 

beneficiários da Bolsa Familiar para a Educação; 
III - o agente financeiro do Programa; 
IV - a comissão executiva supervisara do Programa, com 

participação da sociedade civil; 
V - os procedimentos necessários ã inscrição, ã concessão e 

ao recebimento do beneficio. 
Art. 5Q -O Programa Bolsa Familiar para a Educação será 

custeado por meio de dotação orçamentária especifica a ser 
consignada no orçamento estadual a partir do exercicio 
financeiro de 1997. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1Q de 
janeiro de 1997. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 1995. 
Marcos Helênio 

8 

Justificação: Vivemos em um Pais onde se destacam, por um 
ângulo, um desenvolvimento econômico marcado por elevados 
percentuais de crescimento do Produto Interno Bruto e, por 
conseguinte, um patamar de renda "per capita" 
significativamente superior aos dos paises chamados pobres 
e, por outro ângulo, um quadro social plasmado sobre o 
sacrificio de milhões de cidadãos em situação de miséria e 
pobreza, cujo extorsivo tributo pago ao desenvolvimento do 
Brasil dissocia-se da segurança de uma minoria, que, sob a 
proteção da riqueza e do poder, permaneceu encastelada no 
topo de uma pirâmide cuja base alarga-se a cada segundo. Eis 
nossa Nação de contrastes, como já acentuava Varnhagen, 
cujas belezas naturais que recebeu só encontram parâmetro de 
mensuração na profundidade de seu flagelo social. A presença 
cotidiana da miséria crescente traz consigo o grande desafio 
que se posta à frente do Pais, qual seja o da resolução de 
uma singular dicotomia que o envolve, contrapondo a 
necessidade de erradicação da pobreza extrema aos 
imperativos da estabilidade econômica e do desenvolvimento. 
Pretendemos que Minas Gerais se :aloque na vanguarda da luta 
contra esta conjuntura. 
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Dentre as grandes causas que consolidam o quadro acima 
descrito têm indubitável destaque as que, na acepção de José 
Márcio Camargo (Pobreza e Garantia de Renda Mínima, "FSP", 
17/11/92.) são as cinco principais: 1 -a própria pobreza 
gera mecanismos que a reproduzem; 2 as enormes 
deficiências do sistema público de educação básica; 3- a 
excessivamente concentrada distribuição da propriedade da 
terra; 4 -a estrutura de incentivos fiscais e monetários 
que favorece os postos de trabalho ocupados por 
trabalhadores mais qualificados, em detrimento dos postos de 
trabalho ocupados por trabalhadores menos qualificados; 5-
a legislação trabalhista, que incentiva a superexploração e 
relações de trabalho de curto prazo para os trabalhadores 
não qualificados e desincentiva o investimento em 
treinamento pelas empresas. Este projeto pretende atacar 
diretamente as duas primeiras causas apontadas pelo ilustre 
economista da PUC-Rio, atingindo, ainda, de forma indireta, 
as demais. 
Cabe salientar, de início, que a medida ora proposta 

encontra respaldo na Constituição da República, que já em 
seu art. 3Q afirma que um de seus objetivos fundamentais é 
erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais. Trata-se de meta de difícil consecução, 
especialmente se perseguida de forma transparente e eficaz, 
nos termos igualmente assumidos pela Carta mineira. Requer 
priorização efetiva e vontade política sincera e eficaz. 
Nossa proposição prevê a implantação de uma fórmula 

desburocratizada de garantir renda a pessoas pobres e. o que 
é mais importante, investindo em capital humano. É proposta 
que defendem cientistas sociais de todos os matizes, 
personalidades da envergadura de Mílton Friedman, John 
Kenneth Galbraith e James Tobin, além de Gary Becker e Henri 
Lepage, como dos brasileiros Antônio Maria de Oliveira, 
Edmar Bacha, Eduardo Suplicy, Roberto Mangabeira Unger e 
José Márcio Camargo, bem como de inúmeros outros. Filiamo-
nos de forma especial ao pensamente de Gary Becker (Human 
Capital, Chicago, 1964 e The Economic Approach to Human 
Behavior, Chicago, 1976.) e de José Márcio Camargo, que dão 
especial relevo ao investimento público em capital humano 
como estratégia de ataque à pobreza que marca os povos do 
Terceiro Mundo. 

Note-se, aliás, que o fundamento justificador da alocação 
de recursos para a formação de pessoal alveja diretamente um 
dos problemas mais graves do Pais, que é o deficiente nível 
de qualificação da mão-de-obra. Diferencia-se, neste ponto, 
dos demais programas de renda mínima já apresentados, na 
medida em que estes, além de incentivar a informalidade, são 
de difícil fiscalização, ao mesmo passo em que, embora 
possam gerar aumento da demanda agregada e com isso 
estimularem a economia, não tocam realmente nas raízes do 
problema. Esta proposta tem a virtude de não tomar o 
assistencialismo como um fim em si mesmo, mas usa da ação 
social como estímulo para um ambicioso processo de 
desenvolvimento de capital humano. 
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Lembremo-nos, bem assim, que uma das mais evidentes causas 
da supremacia dos países do denominado Primeiro Mundo é a 
elevada qualificação profissional de seus trabalhadores. 
Todos os Estados que priorizaram a educação colheram frutos 
altamente satisfatórios, haja vista o exemplo recente dos 
tigres asiáticos. 

Deve-se ressaltar, também, como de suma importância nesse 
programa, a conjugação que se faz de uma alternativa de 
redução de pobreza com incremento do setor educacional com a 
ausência de burocracia. É um meio de investimento direto, em 
que são eliminados todos aqueles aparatos paralelos que, a 
pretexto de gerenciar programas de nomes pomposos e eficácia 
nula, consomem verbas públicas num mar de atividades-meio e 
corrupção, resultando um saldo mínimo que é aplicado nas 
atividades-fim, ainda assim consoante os interesses dos 
padrinhos políticos. Esse programa conduzirá recursos 
diretamente dos cofres do Estado ao bolso das famílias 
carentes, desde que cumpridos os requisitos referentes à 
permanência de todos os filhos na escola. É claro que a 
fiscalização neste caso é bem mais fácil, sendo notórios os 
benefícios oriundos de uma população em que o jovem tenha 
pelo menos o ensino fundamental. 

Recorde-se, por outro lado, que iniciativas semelhantes a 
essa têm sido implementadas por Prefeituras Municipais no 
Brasil (Santos, Ribeirão Preto e Campinas, entre outras), e 
pelo Governo do Distrito Federal, que assumiram tal 
prioridade. São dados que estimulam e mostram o potencial do 
programa, inclusive assinalando para uma possível e 
recomendável parceria do Governo mineiro com as Prefeituras 
para sua efetivação mais rápida e plena. 
O programa que defendemos no presente, é bom que se 

adiante, é idéia que deve unir, nesta Casa, Deputados de 
todas as tendências ideológicas, já que, por um lado, é um 
projeto típico do sistema capitalista, e realmente só faz 
sentido sob esse modo de produção, posto que conduz ao seu 
aperfeiçoamento e, doutra vertente, tem objetivos claros de 
proporcionar o bem-estar social da população, além de 
contribuir para a formação de trabalhadores mais conscientes 
e aptos à leitura da realidade que os circunda, sendo 
embrião para a sociedade mais justa e democrática que 
almejamos. 
Trata-se, enfim, de uma resposta à necessidade brasileira 

de proporcionar às pessoas condições para "virar gente, 
tendo alimento, educação e saúde", como desvenda Roberto 
Mangabeira Unger (Diálogo, in Cad. da Escola do Legislativo 
nQ 1, mai-jun/94. ), acrescentando que "o Estado tem que ter 
dinheiro para isso". Cremos que Minas Gerais tem o dever de 
tomar para si o papel de indutor desse preconizado processo 
de inversão de prioridades em harmonia com novos padrôes de 
administração pública; afinal, como acentua Galbraith, "a 
qualidade e a natureza do governo estão em função da renda 
do povo que o sustenta" (A Natureza da Pobreza das Massas. 
Rio, 1987). No intuito de romper com o :írculo vicioso que 
faz da pobreza o principal combustível da própria pobreza 
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percebeu Myrdal (Asian 
of Nations. New York, 
projeto acolhida nesta 

Cabe considerar, enfim, que, embora os valores a serem 
aplicados no programa sejam de grande monta, não são 
inacessíveis ao Governo Estadual, mesmo porque fica em 
aberto a possibilidade de sua implantação gradual, conforme 
os diferentes níveis de pobreza verificados. Estimamos que, 
num primeiro momento, deveriam ser atingidas cerca de 100 a 
500 mil famílias, com um custo mensal de aproximadamente 
R$7.000.000,00, que é menos, por exemplo, do que se gasta 
com os 5 mil e poucos funcionários da Secretaria da Fazenda 
(algo em torno de R$9.000.000,00, com os quadros permanente 
e dos contratados do magistério (cerca de R$54.000.000,00 e 
R$27.000.000,00) respectivamente, e próximo do gasto com o 
funcionalismo da Secretaria da Segurança Pública (por volta 
de R$6.000.000,00). Seriam R$84.000.000,00 no primeiro ano, 
isto é, menos de 1,3% do previsto para este ano no orçamento 
fiscal da administração direta, sem créditos suplementares. 
Apenas um corte de 30% no orçamento da PMMG ou de 16% nas 
transferências ao setor de transportes seria o suficiente 
para o seu financiamento. Uma renegociação da dívida 
mobiliária interna, que só neste ano consumirá o bastante 
para 11 anos de programa, poderia ser, igualmente, 
produtiva. O investimento no primeiro ano seria, afinal, 
algo semelhante ao que hoje se gasta com melhoria de rede 
física de escolas ou com desenvolvimento do ensino médio. 
Como se vê, não estamos reivindicando nada impossível, mas 
priorizável, tanto mais porque remetemos para o inicio de 
1997 o seu começo, já procurando permitir ao Governo do 
Estado as adequações necessárias à concretização do 
programa. 
Vale atentar para o fato de que a proposição em apreço 

coincide com os mais elevados desafios educacionais, dentro 
do sentido expresso por Walfrido dos Mares Guia, de que "o 
compromisso da vaga e permanência do aluno na escola 
demandarão um grande esforço dos mineiros em função do 
tamanho do sistema" (A Realidade da Educação em Minas 
Gerais. São Paulo, 1992. ). Ressalta o hoje Vice-Governador 
que "temos também que criar mecanismos que permitam cobrar 
dos pais o seu dever de participar da vida escolar ( ... ). E 
como ficam os filhos das famílias carentes, muitas vezes 
desestruturadas, e que mal conseguem sobreviver? Diante de 
famílias sem condições de cumprir a sua parte, cresce a 
nossa responsabilidade com a formação de indivíduos 
ajustados e integrados" (op. cit.). Referimo-nos ao 
compromisso de aprofundamento rumo a uma educação eficiente 
e universalizada, que possibilite ao Estado condições de 
alcançar os objetivos por si intentados. Merece que se 
mencione o fato de que, em nosso Estado, conforme avaliação 
empreendida pela Secretaria da Educação, mais de 10% das 
crianças em idade escolar não estão na escola, ou seja 350 
mil em um contingente de 3.050.000. Dos 2.700.000 de 



z 
õ 

r-----------------------------------------------~-2-23 ~ 

crianças, entre 7 e 14 anos, do ensino fundamental, apenas 
18% dessas crianças o concluirão, isto é, menos de soo mil 
alunos chegam ao fim do 1Q grau, ficando 2.550.000 pelo 
caminho (op. cit.). O alvo que se pretende acertar com este 
projeto é precisamente esse número imenso de estudantes que 
abandonam as classes antes da 8ª série, ficando desprovidos 
do "conhecimento que vai propiciar ao aluno tornar-se um 
cidadão capaz de fazer escolhas, conhecer opções e almejar 
responsavelmente uma vida social e economicamente digna" 
(MARES GUIA, W. - op. cit. ). 
Some-se, bem assim, a baixa performance escolar que será 

combativa mediante a implementação do programa. Muitos dos 
recursos aplicados em educação são eventualmente perdidos 
devido à repetência e ao abandono dos alunos (MELCHIOR, José 
C. de A. Financiamento da Educação. Brasília, 1992.). É um 
aspecto de nosso sistema educacional que não pode ser 
desprezado, visto que, talvez por suas profundas raízes na 
estrutura social do País, nunca foi atacado com sucesso por 
nossas políticas e reformas educacionais, de caráter 
imediatista e elitizante (OLIVEIRA, João B. A. Educational 
Reformes in Latin America Washington, 1989.). Estudos 
demonstram que, no Brasil, de cada 100 alunos que entram na 
1ª série do 1Q grau apenas 3 concluem a 8ª série sem 
repetir; dos 53 que, de alguma forma, finalizam o 1Q grau, 
42 o fazem com pelo menos duas repetências; 22, com no 
mínimo 4; e alguns chegam a levar 14 anos para cumprir os 8 
anos de curso (Araújo, João B. & Castro, Cláudio de M. e 
Ensino Fundamental e Competitividade Empresarial. São Paulo, 
1993. ). São índices preocupantes, que sugerem aos governos, 
de forma insofismável, a necessidade de se investir na 
permanência da criança na escola. 
Buscamos, portanto, que, dentro dos limites do capitalismo, 

mas sem embargo de uma opção política mais abrangente, 
decidamo-nos a integrar o investimento em educação com o 
combate à miséria, dentro de uma perspectiva de eficiência 
econômica e desenvolvimento, atingindo metas "relacionadas 
com o social, com o setor produtivo e com as aspirações 
individuais, de forma integrada e harmônica", na expressão 
de Neidson Rodrigues, que acentua: "o esforço pelo aumento 
da produtividade, realizado tanto através da inovação 
tecnológica quanto do preparo da qualificação da mão-de-
obra, possibilita ao trabalhador o acesso a setores mais 
modernos da produção e a postos mais altos no setor 
produtivo, gerando como conseqüência uma elevação de seu 
nível salarial. Tal elevação, não pelos critérios de 
correção do poder aquisitivo, mas pela ascensão a setores 
mais dinâmicos do sistema produtivo, possibilita aos 
trabalhadores uma agregação suplementar nos seus ganhos 
salariais". É assim, pois, que o trabalhador realizará seu 
objetivo supremo: ascensão social pela participação maior 
nas riquezas produzidas. Do ponto de vista do modo de 
produção capitalista, esse é o caminho real para a 
distribuição de renda" (Estado, Educação e Deservolvimento 
Econômico, 2ª ed., São Paulo, 1984.). Como pretende o autor, 
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o trabalhador qualifica-se e aumenta o valor de troca de sua 
força de trabalho e, assim entendemos, constitui ao mesmo 
tempo um bem em si o valor de uso, na medida em que passa a 
concorrer no mercado com um acréscimo em sua utilidade 
econom1ca e pode agregar utilidade política para sua 
intervenção na sociedade. 
Consideramos, pelas razões acima aduzidas, que o projeto 

ora apresentado, conquanto não resolva a totalidade dos 
problemas que emergem da atual estrutura social em que 
vivemos, traz significativa contribuição para o rompimento 
da corrente de pobreza que enlaça as porções materialmente 
carentes e socialmente frágeis de nossa população. Contamos, 
pois, com sua pacífica tramitação e plena aprovação neste 
parlamento. 
-Publicado, 

Educação e de 
termos do art. 

vai o projeto às Comissões de Justiça, de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos 
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 445/95 
Autoriza o Poder Executivo a fãzer reverter imóvel ao 

Município de Iturama. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a fazer 

reverter ao Município de Iturama imóvel de propriedade do 
Estado, situado nesse município, na Av. Rio Paranaíba, 
esquina com a Rua Ituiutaba, constituído de terreno com área 
total de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), confrontando 
pela frente, na extensão de 40m (quarenta metros), com a Av. 
Rio Paranaíba; pela direita, na extensão de som (cinqüenta 
metros), com terreno dos lotes 12, 9 e 8, de propriedade de 
Waldeir e Ertes Maria de Queiroz; pela esquerda, na extensão 
de SOm (cinqüenta metros), com a Rua Ituiutaba, e pelos 
fundos, na extensão de 40m (quarenta metros), com o terreno 
do lote 8, de propriedade de Waldeir e Ertes Maria de 
Queiroz, conforme escritura pública nQ 13.052, registrada a 
fls. 217 do livro 3-T do Cartório de Registros Públicos da 
Comarca de Campina Verde. 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no ''caput" deste 
artigo destina-se à construção de um posto de saúde. 
Art. 2Q- O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no 

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

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Anderson Adauto 
Justificação: A Lei Municipal nQ 425, de 14/11/64, que 

autoriza o Município de Iturama a doar imóvel ao Estado de 
Minas Gerais, prevê a construção de uma escola estadual 
nesse imóvel. 
Ocorre que até a presente data ele não foi utilizado para o 

fim citado na lei, encontr~ndo-se inaproveitado e em estado 
de má conservação. 
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Considerando que a rede estadual de ensino de Iturama 
atende satisfatoriamente à atual demanda do município e que 
as necessidades são maiores na área de saúde, propomos que 
no terreno seja construído um posto de saúde, obra de cunho 
fundamentalmente social, que beneficiará toda a comunidade 
e, em especial, as pessoas mais carentes. 

Pelas justas razões que embasam o projeto de lei em tela, 
contamos com a sua aprovação nesta Casa. 
-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 446/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.955/94) 

Declara de utilidade pública o Movimento de Apoio à 
Comunidade do Bairro Santa Cruz, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Movimento 

de Apoio à Comunidade do Bairro Santa Cruz, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 1995. 
Antônio Júlio 
Justificação: O Movimento de Apoio à Comunidade do Bairro 

Santa Cruz é uma entidade de cunho social e filantrópico que 
tem por finalidade defender os interesses dos moradores do 
bairro e das adjacências. A referida entidade vem 
representando plenamente seus membros e auxiliando 
sobremaneira toda a comunidade, amparando-a nas melhorias 
necessárias para o bem-estar da população. 
Pelos motivos expostos, contamos com a pronta aquiescência 

dos nobres pares à proposição em pauta. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 447/95 
Altera dispositivo do Estatuto dÕs Funcionários Públicos e 

dá outras providências . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -A alínea "e" do art. 108 da Lei nQ 869, de 5 de 

julho de 1952, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 108 - .................. ·. · · · · · · · · · · · · · · · 
e) quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, 

neoplasia maligna, cegueira, cardiopatia descompensada, 
hanseníase, leucemia, pênfigo foliáceo ou paralisia, lesão 
por esforços repetitivos (LER), sindrome da imunodeficiência 
adquirida (AIDS), doença de Adison ou doenças que, ainda que 
desconhecidas, incapacitem para o exercício da função 
pública, em qualquer caso comprovadas por junta médica. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sca 

publicação. 



Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 1995. 
Gilmar Machado 
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Justificação: Entre as doenças que ensejam a aposentadoria 
está relacionada a lepra que e o nome pejorativo da 
hanseníase. É reivindicação antiga dos servidores públicos a 
correção do nome de tal enfermidade. 

Acrescentamos ainda como motivo de aposentadoria as doenças 
adquiridas por esforços repetitivos, a doença de Adison e a 
AIDS, além daquelas, que, embora tendo causas desconhecidas, 
incapacitam para o exercício do cargo público. Animo-me a 
fazer esta proposição, quando verifico que inúmeros 
servidores estão impedidos de solicitar a aposentadoria pelo 
fato de sua doença não se encontrar catalogada no SID. 

Recentemente, assistimos a uma grande celeuma criada em 
torno da AIDS, que ainda não tem cura e, agora, estamos 
observando o ébola, que igualmente tem provocado uma série 
de mortes, mas que é inteiramente desconhecida. 

Desse modo, conto com a compreensão e o apoio dos nobres 
pares para a aprovação deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI NQ 448/95 
Declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar de 

Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

Hospitalar de Montes Claros, com sede no Município de Montes 
Claros. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Braga 
Justificação: O problema primordial do povo brasileiro é, 

sem dúvida, a falta de recursos financeiros que possibilitem 
buscar os meios adequados para dar continuidade a uma vida 
saudável. A população não conta com infra-estrutura básica 
de saneamento, ficando à mercê de problemas decorrentes de 
habitação insalubre, água contaminada e alimentação 
deficiente, que provocam uma série de carências e afetam a 
saúde do trabalhador e de sua família. 

Para sanar tais deficiências, atua a Fundação Hospitalar de 
Montes Claros, entidade civil sem fins lucrativos e de 
caráter filantrópico, que presta assistência integral aos 
necessitados, sem distinção de raça, sexo e credo religioso; 
cria serviço, em nível domiciliar, de atividades preventivas 
e profiláticas; e promove, também, intercâmbio com 
instituições assistenciais nacionais e estrangeiras. 
A prática desses serviços credencia, portanto, a Fundação a 

receber o título declaratório de ut~lidade pública por meio 
deste projeto de lei. 
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-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inc 1 so 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 449/95 
Declara de utilidade pública a Associação de Trabalhadores 

Aposentados e Pensionistas de Ubá, com sede no Município d~ 
Ubá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas de Ubá 
entidade sem fins lucrativos, que promove o associacionism~ 
e o assistencialismo entre seus filiados, com personalidade 
jurídica e sede em Ubá. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 1995. 
Ibrahim Jacob 
Justificação: É notória a situação de quase penúria em que 

vive boa parte da classe trabalhadora brasileira, incapaz de 
se manifestar, já que suas energias estão todas empenhadas 
na luta pela sobrevivência, e praticamente impedida de 
organizar-se para reivindicar direitos, sobretudo quando se 
trata de medidas governamentais que a atingem diretamente, 
como as de caráter econômico e financeiro. 

Daí a importância de fortalecermos esse grupo, que 
espontaneamente se formou e, hoje, congrega um número 
significativo de associados, fornecendo-lhes o acesso ao 
recebimento de verbas públicas estaduais e a convênios. A 
entidade em tela tem prestado relevantes serviços à 
comunidade ubaense, protegendo seus direitos judicial ou 
extrajudicialmente, representando seus associados perante 
órgãos públicos ou particulares, lutando por sua promoção 
social e desenvolvendo o espírito cívico e cultural entre 
seus membros. 

A nosso ver, o aporte de recursos seria bem-vindo para 
robustecer esta feliz iniciativa associacionista, um 
contraponto àquelas associações de grande peso político e 
social, tais como as sociedades de grandes industriais, 
comerciantes e agricultores, que, pela reivindicação, sabem 
fazer valer os seus direitos. Também os trabalhadores deste 
País devem ter voz e se fazer ouvidos. 
A Associação de Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas 

de Ubá, tendo recebido em julho deste ano a declaração de 
utilidade pública municipal, está muito justamente 
pretendendo o título de utilidade pública estadual, motivo 
pelo qual submetemos esta proposição à apreciação dos nobres 
colegas desta Casa. 

Após obter o reconhecimento público da população de Ubá, 
onde atua, está requerendo também o acolhimento nesta 
Assembléia Legislativa, razão desta proposta. 
-Publicado, vaí o projeto as Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 708/95, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja 

formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas a 
inclusão do Município de Gonçalves no grupo de cidades do 
Estado identificadas como de especial interesse político. (-
À Comissão de Educação.) 

NQ 709/95, do Deputado José Henrique, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento 
do Sr. José Vivaldo da Rocha, ex-Prefeito de Tarumirim. 

NQ 710/95, do Deputado Ermano Batista, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Ministério Público de Minas Gerais pelo transcurso de seu 
dia. (-Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

NQ 711/95, do Deputado João Batista de Oliveira, 
solicitando seja consignado nos anais da Casa voto de 
congratulações com o jornal "Hoje em Dia" pela edição do 
encarte "Cem Anos de Imprensa em BH". 

NQ 712/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçónica Renovação e Fidelidade, localizada no 
Município de Pirapora, por seus 13 anos de existência. 

NQ 713/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçónica Deus e Caridade, localizada no Município de Belo 
Horizonte, por seus 63 anos de existência. 

NQ 714/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçónica Mensageiros da Paz, localizada no Município de Belo 
Horizonte, por seus 20 anos de existência. 

NQ 715/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçónica José Baesso, localizada no Município de Guarani, 
por seus 108 anos de existência. 

NQ 716/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçónica Fraternidade Pompeana, localizada no Município de 
Pompéu, por seus três anos de existência. 

NQ 717/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçónica Renovação e Progresso, localizada no Município de 
Belo Horizonte, por seus 36 anos de existência. 

NQ 718/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçónica Luz do Vale, localizada no Município de João 
Monlevade, por seus 36 anos de existência. (- Distribuídos à 
Comissão de Educação.) 

Do Deputado Gil Pereira (2), solicitando a realização de 
reunião especial para homenagear o Sr. José Alencar Gomes da 
Silva pelo seu trabalho em prol do desenvolvimento económico 
do Estado e que se formule apelo aos Ministros da Fazenda e 
da Agricultura com vistas à liberação de recursos para o 
plantio da próxima safra agrícola. 
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Do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja constituída 

comissão especial para manter contatos com as autoridades 
competentes com vistas ao acompanhamento dos trabalhos para 
yiabilizar a extensão do metrô até o Município de Betim. (-
A Comissão de Administração Pública.) 

COMUNICAÇÕES 
São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos 

Deputados Marcelo Gonçalves, Mauri Torres (2), Maria Olívia 
(2), Marco Régis (2) e Luiz Antônio Zanto e da Comissão de 
Administração Pública. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso. 
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, representantes da imprensa, senhores 
presentes nas galerias, trazemos aqui, hoje, a denúncia de 
uma tortura ocorrida na semana passada, praticada contra um 
funcionário do Banco do Brasil. (-Lê:) 

*"O Brasil é tristemente conhecido em todo o mundo por seus 
altos índices de violência. O Massacre da Candelária, o 
Massacre do Carandiru, o recente Massacre de Corumbiara são 
provas cabais do descaso com que os direitos humanos são 
tratados em nosso país. São crimes escandalosos contra a 
pessoa humana. Entretanto, permanecem impunes. 

No dia 5 de setembro, terça-feira, mais um caso foi somado 
à lista extensa. 
Sidney Cangussu, funcionário do Banco do Brasil, foi 

barbaramente torturado na Delegacia de Furtos e Roubos. 
Submetido a choques elétricos, pendurado no famigerado "pau-
de-arara", Sidney traz no corpo as marcas do sofrimento que 
lhe foi imposto. 
Nenhuma acusação formal pesa sobre Sidney. Ele compareceu à 

Delegacia de Furtos e Roubos, a convite dos policiais, para, 
supostamente, identificar um suspeito do assalto ocorrido na 
agência Betim do Banco do Brasil, há 2 semanas atrás. Na 
Delegacia, foi surpreendido com a informação de que ele era 
suspeito de cumplicidade com os assaltantes. Diante de sua 
negativa, os policiais partiram para a tortura como meio de 
arrancar sua confissão. 

Crimes como esse não podem continuar impunes." 
Clamamos por Justiça, e que a nossa indignação possa se 

traduzir em iniciativas efetivas, para que o Governo do 
Estado, através do Secretário da Segurança Pública, traga à 
luz os verdadeiros responsáveis por esse ato bárbaro. (-Lê:) 
*"Os trabalhadores, os explorados, os excluídos não podem 

continuar sendo vítimas indefesas do autoritarismo, do 
desmando e do fascismo daqueles que detêm algum tipo de 
poder. Tortura nunca mais! Pela exemplar punição aos 
torturadores de Sidney Cangussu!." 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, participamos, na semana 

passada, quarta-feira, de um ato público em frente à agência 
do Banco do Brasil, na cidade de Betim, onde foi denunciada 
e tornada pública a tortura sofrida pelo funcionário daquele 
estabelecimento bancár•o e foi exigida uma punição exemplar. 
Que se apurem os fatos e se punam, de forma exemplar, os 
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torturadores do bancário Sidney Cangussu. 
É preciso explicar como ocorreu tudo isso na~ dependências 

da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. E inadmissível 
que ainda se pratiquem atos tão bárbaros como esses. A 
impunidade que ocorre em nosso Estado não pode continuar. 
Perguntamos, aqui, publicamente ao Sr. Secretário da 

Segurança que providências já foram tomadas. Perguntamos a 
S. Exa. se os policiais e o Delegado envolvidos no caso já 
foram afastados da Polícia. 

Não podemos concordar com a omissão do Governo do Estado 
com relação ao caso que denunciamos. Aproveitamos a 
oportunidade para sugerir de público que a Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais da Casa se desloque até as 
dependências da Delegacia de Furtos e Roubos, para comprovar 
ou não a existência da cela de tortura que foi denunciada. 
Cobramos do Sr. Secretário da Segurança, Santos Moreira, 
que, no mínimo, os policiais Edmílson, Cláudio e o outro sem 
identificação, assim como também o Delegado André, sejam 
afastados de suas funções, se ainda não o foram, até a 
conclusão do inquérito que foi instaurado. 

Não podemos concordar que, no momento em que se pretende 
fazer um ajuste de contas com o passado, quando assistimos a 
todo o encaminhamento que está sendo feito pelo Congresso 
Nacional para colocar de uma vez por todas uma pedra sobre a 
questão dos desaparecidos políticos, concedendo uma justa 
indenização a seus familiares, Minas Gerais continue 
assistindo a atos de barbaridade como esse e concordando com 
a impunidade. 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, queremos trazer também ao 

conhecimento dos senhores uma correspondência recebida por 
nós, da Câmara Municipal de Jaíba. O contato inicial foi 
realizado durante a visita da Comissão Especial para 
Avaliação do Projeto Jaíba, quando fomos informados de que 
havia sido instalada uma CPI na cidade de Jaíba, para apurar 
denúncias de protecionismo e, inclusive, de venda de lotes 
do Projeto Jaíba a particulares. É do conhecimento de todos 
que está em vias de implantação uma nova fase do Projeto 
Jaíba, com a possibilidade de assentamento de 1.600 novos 
colonos em áreas de 5ha. 

A CPI pretende analisar os processos irregulares que já se 
iniciaram nessa nova fase. É responsabilidade da Assembléia 
Legislativa posicionar-se a respeito, e na próxima reunião 
da Comissão Especial do Projeto Jaíba, antes que se finalize 
o relatório, queremos encaminhar um pedido para que se 
suspenda todo o processo de assentamento até que se apurem 
as irregularidades denunciadas pelo Vereador Geraldo de 
Castro Oliveira Nunes, Presidente da CP! de Jaíba. Muito 
obrigado. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Miguel 

Martini. 
O Deputado Miguel Martini -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

cu gostaria de merecer um segundo da a:enção dos sen~ores, 
para fazer algumas denúncias nesta tribuna. São fatos que 
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atingem a todos nós, brasileiros, e também a nós, mineiros. 

Já em pronunciamentos anteriores tenho me posicionado 
abertamente contra qualquer forma de atent2do contra a vida 
humana e em favor da defesa permanente da vida. 
Tenho fundamentado ampla e profundamente que, em cada um de 

nós, existe uma eminente dignidade, decorrente da nossa 
condição inegável de sermos filhos de Deus, criados à sua 
imagem e semelhança, e da manifestação evidente de que no 
universo da criação cada um de nós é uma obra-prima, única e 
irrepetível, superior a todos os demais seres. 

Na ocasião da penúltima encíclica do Papa João Paulo II, 
"Evangelho da Vida", nesta mesma tribuna, manifestamos a 
nossa plena adesão ao espírito e ao texto de tal documento, 
na medida em que ele fundamenta plenamente a causa e a razão 
de ser da vida humana, que sob nenhuma justificativa pode, 
nem deve, ser manipulada, nem mesmo cerceada. 

Não corresponde ao homem decidir sobre a vida de ninguém, 
sob justificativa alguma. Se a ciência e os cientistas 
constatam sua incompetência frente a determinadas 
circunstâncias, esse fato ultrapassa o âmbito da ação humana 
para entrar no âmbito da vontade de Deus exclusivamente. 

Pois bem, senhores, quero denunciar fatos e situações muito 
graves, em que organismos internacionais da ONU, como o 
UNICEF, por exemplo, camuflados numa pseudo-ação social ou 
assistencialista se prestam à execução de planos e programas 
de descarada intromissão nos assuntos estritamente internos 
do nosso País, utilizando muitas vezes os meios mais 
denegridores com a finalidade de quebrar a honorabilidade 
dos que se opõem a seus propósitos. 

Não são de hoje as campanhas internacionais de planificação 
familiar. Quando ainda éramos adolescentes ou muito jovens, 
lá pelos anos 60, já ouvíamos falar e líamos sobre essas 
campanhas. Era quando se faziam campanhas de distribuição de 
alimentos entre os setores mais carentes da sociedade, 
acrescentando-se anticoncepcionais e até elementos 
esterilizantes, com o argumento de que a causa do 
subdesenvolvimento estava no alto crescimento da população. 

Só depois de uma outra campanha montada pela sociedade 
organizada e fundada nos valores cristãos, conseguiu-se 
parar esses programas de intervenção direta no útero das 
nossas mulheres . 
Cabe lembrar, caríssimos colegas, que muitos de nós fomos 

atingidos por essas campanhas, pois conseguiram nos fazer 
acreditar que nossas famílias não poderiam ter mais do que 
dois ou três filhos. 
Será que para a grande maioria dos parlamentares não é essa 

a realidade? Mas parece que hoje essas forças do capital e 
das superpotências estão conseguindo eco muito forte aqui no 
Brasil. Obviamente, eles estão desencadeando uma campanha 
agressiva neste momento, articulando e utilizando todos os 
meios a seu alcance, que não são poucos; pressionam o 
governo, especialmente com relação à nossa elevada dívida 
externa; pressões às veze~ subliminares, dirigidas 
especialmente aos parlamentares, para que argumentem e votem 
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a favor do aborto; campanhas muito bem montadas pelos meios 
de comunicação (rádio, imprensa, televisão, cinema, etc.), 
em que nem a chantagem está descartada. 
Quer dizer, tudo é possível, tudo é bom a fim de acabar com 

a miséria e o subdesenvolvimento. 
ó paradoxo! Pretender acabar com a fome matando os 

famintos, esterilizando homens e mulheres e legalizando o 
aborto. É com a morte que se pretende alcançar o sonhado 
desenvolvimento. 

Pois sim, senhores! É isso que se pretende com o Projeto de 
Lei nQ 20/91, de autoria do Deputado Eduardo Jorge, do PT de 
São Paulo, que já tinha sido rejeitado e arquivado em várias 
legislaturas, mas que hoje foi desarquivado pela Deputada 
Federal Sandra Starling, do PT de Minas Gerais, que o anexou 
a um projeto seu, também abortista. O projeto está 
tramitando e entrará em discussão na Comissão de Seguridade 
Social e Família, da Câmara Federal, no próximo dia 20 deste 
mês. Sintomaticamente, a relatora dessa Comissão é Jandira 
Feghali, do PT do Rio de Janeiro. 
Se for aprovada, a lei lesará profundamente a nossa 

sociedade e particularmente a nossa imagem de parlamentar em 
um país profundamente cristão. 
E aqui quero ressaltar um fato. Através do Sistema 

Brasileiro de Televisão, a animadora Hebe Camargo sorteava 
um Mercedez Benz OKm entre as pessoas que ligassem Disc 900 
e respondessem "sim" ou "não" ao aborto. Pois bem, mesmo com 
esse luxuoso estímulo, os promotores saíram perdendo, porque 
a grande maioria votou contra o aborto. 

Não devemos ignorar os muitos que se enriquecem 
precisamente tirando a vida de inocentes indefesos, cobrando 
elevados preços por abortamento, realizados em luxuosas 
clínicas montadas com esse propósito. 

De outro lado, estão as pseudoclínicas que não reúnem as 
m1n1mas condições de higiene, o que aumenta as 
possibilidades de infecção e morte para quem solicita seus 
serviços. Em cada prática abortiva, a mãe se submete ao 
risco de morrer. 

As potências, comandadas pelos Estados Unidos, se unem para 
violentar-nos pelo lado mais nobre e mais precioso, que é a 
vida humana. 

Num documento confidencial intitulado "Implicações do 
Crescimento da População Mundial para a Segurança e os 
Interesses Externos dos Estados Unidos", de dezembro de 
1974, classificado sob o código NSSM 200, uma equipe 
comandada pelo Sr. Henry Kissinger estabeleceu as políticas 
e estratégias a serem implementadas pelo governo americano, 
para a redução da população dos países em desenvolvimento. 

Em maio de 1976, já como Secretário de Estado, Henry 
Kissinger assinou um ofício confidencial, dirigido a todos 
os chefes de missão diplomática, dizendo do interesse do 
Departamento de Estado no controle da população e orientando 
como implementar tal política nos países onde estivessem 
prestandc serviço. 
O documento já propunha medidas de controle, utilizando 
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como eufemismo a expressâo "serviços de planejamento 
familiar", recomendando anticoncepcionais orais, DIUs, 
melhores métodos de prever a ovulaçâo, esterilizaçâo de 
homens e mulheres, anticoncepcionais injetáveis, meios 
leuteolítícos, autoprogestero na e métodos não clínicos: 
espumas, cremes e preservativos. 

O mencionado documento, na sua pag1na 182, afirma que 
"nenhum país já reduziu o crescimento de sua populaçâo sem 
recorrer ao aborto". 
A importância dos objetivos propostos explica a 

extraordinária soma de recursos empregados nos projetos de 
controle populacional no mundo e, particularmente, no 
Brasil, um dos 13 países-chaves. 
Destaca-se no documento a importância que se dá à mulher no 

controle da populaçâo. O plano, que excluí definitivamente o 
homem do planejamento familiar, está centrado no uso da 
mulher em mil formas, especialmente na forma de assistência 
integral através dos programas de saúde. 
Afirma-se cruamente o seguinte: "A condíçâo e a utílízaçâo 

das mulheres nas sociedades dos países subdesenvolvidos sâo 
particularmente importantes na reduçâo do tamanho da 
família. As pesquisas mostram que a reduçâo da fertilidade 
está relacionada com o trabalho da mulher fora do lar" 
(NSSM200, pág. 177). 
Enfim, à medida que fôssemos analisando esse documento, 

extremamente volumoso, veríamos que se trata de uma 
estratégia muito bem montada com a finalidade de dizimar a 
nossa populaçâo, com o objetivo, sem dúvida, de ocupar os 
nossos espaços; assim como nâo duvidamos que por trás dessa 
sistemática e sustentada política de controle populacional 
se escondem grandes interesses de caráter geopolítico. 
Tenho plena convícçâo de que estamos frente a um problema 

complexo, com fortes marcas de caráter social, político, 
econômico, geopolítico e hegemôníco. 
Compete a nós políticos nâo apenas estar atentos e 
informados desses fenômenos, mas agir oportunamente com 
firmeza e criatividade, para nâo sermos invadidos nem 
violentados em nossa soberania e em nossos valores. 

Gostaria, finalmente, de tecer algumas considerações a 
respeito da nossa representaçâo na Conferência Mundial sobre 
Populaçâo e a Mulher, que nestes dias se realiza na China 
comunista, onde, em nome da liberdade, cerceiam-se todas as 
liberdades, mas de maneira mais dramática ainda os direitos 
da mulher. 

A composíçâo da míssâo que nos representa foi, na sua 
grande maioria, imposta e oficiosa, isto é, nâo 
representativa da nossa tradição como país cristão, nem das 
nossas tradições como lutadores em defesa dos valores 
universais, especialmente no que tange à eminente dignidade 
da pessoa humana. 

Aproveitamos ainda este momento para denunciar que uma ex-
delegada que representou o Brasil no Relatório do Cairo foi 
excluída, uma vez que perceberam que el~ iria discordar dos 
posicionamentos em favor do aborto. Trata-se da Dra. Clea 

~ 
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Carpi da Rocha, integrante da direção nacional da OAB. nome 
de expressão em nosso País e grande defensora da vida. 
Felizmente, ela acabou viajando e está presente na dita 
conferência como delegada da Associação Americana de 
Juristas. 

Parece-nos que houve um especial 
integrantes dessa comitiva fossem 
posicionadas a favor do aborto, o 
representativa ou expressiva do sentir 
nossa sociedade. 

cuidado de que os 
pessoas abertamente 
que não pode ser 

da grande maioria da 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero dizer que o 
posicionamento de nossa primeira-dama, que está defendendo o 
aborto na China, é exclusivamente em nome dela, não em nome 
do povo brasileiro. O povo brasileiro não quer o aborto. A 
Dra. Clea Carpi da Rocha foi tirada do cargo e impedida de 
fazer parte dessa Comissão. E os interesses são nada mais . 
nada menos, os de impedir que o Brasil continue crescendo 
populacionalmente, como querem impedir também a América 
Latina, para que eles, os ricos, o G-7, o grupo dos fortes, 
nos dominem, usando e abusando de nossas riquezas. 
Gostaria de solicitar aos colegas que façam pressão, entrem 

em contato com o Congresso Nacional e com os parlamentares 
federais e solicitem que eles impeçam esse absurdo que está 
para ser cometido. Muito obrigado. 
O Deputado Raul Lima Neto Sr. Presidente e Srs. 

Deputados. antes de fazer meu pronunciamento dessa tribuna, 
que é a mais alta do Estado de Minas Gerais, quero 
parabenizar o nosso companheiro Miguel Martini pelo seu 
pronunciamento, feito com brilhantismo. 

Na verdade, Srs. Deputados, o aborto, mais que um crime aos 
olhos humanos, é um dos maiores pecados aos olhos de Deus. 
Vejam bem, meus senhores e minhas senhoras, João Batista, 
quando ainda estava no ventre da mãe, Isabel. já era cheio 
do Espírito Santo. David, no Salmo 139, diz: "Eu ainda era 
uma substância informe, e o Senhor já me conhecia e já havia 
designado os meus dias". Deus não terá por inocente aquele 
que assassina cruelmente, no ventre da mãe, que deveria ser 
o lugar de maior segurança, uma criança, a quem Deus já 
tinha dado alma, na fecundação do óvulo pelo gameta 
masculino, tornando-se uma vida, uma alma vivente, a qual é 
assassinada cruelmente. Alio-me ao Deputado Miguel Martini e 
a todos aqueles que são contra o aborto, sobretudo, porque 
balizo os meus posicionamentos pela minha regra de fé e 
prática, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. 
Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que me traz a esta 
tribuna nesta tarde é também uma denúncia. Quero denunciar à 
população, aos jornalistas e aos Deputados e chamar a 
atenção de todos para uma coisa estranha que acontece em 
nosso País. Espero que isso nos possa levar a uma reflexão a 
fim de que possamos buscar uma resposta e encontrar a 
solução, o mais rápido possível, para o problema. Temos uma 
das moedas mais fortes do mundo, superior em valor ao 
próprio dólar; ao mesmo tempo, é a moeda mais desrespeitada 
e mais desmoralizada, podemos assim dizer, deste planeta. 
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Não é possível que ainda não tenha à consciência de nosso 
povo o real sentido de nossa moeda e o crime que estamos 
cometendo contra o valor desta Nação. Eu vinha de Juiz de 
Fora para Belo Horizonte, depois de um congresso, nesse 
final de semana, e ao passar por um posto de gasolina, notei 
que havia um pequeno restaurante, muito tímido, muito 
simples. Perguntei se havia comida. Então, um dos 
empregados, juntamente com o dono do restaurante, disseram-
me : "Temos aqui apenas o pê-efe. Perguntei: "Como é o seu 
pê-efe?" Eles responderam: "~ feijão, arroz, alface e carne 
cozida". Perguntei: "Qual é o preço?" A resposta foi: "O 
preço é R$5,00." Não agüentei ouvir aquilo e disse: "Isto é 
um absurdo!" 
Será que o povo não percebe que está cometendo uma loucura? 

Será que ainda não abrimos os olhos para a realidade de que 
temos uma moeda mais forte do que o dólar? Quando digo que é 
uma das moedas mais desrespeitadas e mais desmoralizadas, 
tenho provas disso. Veja-se o preço dos restaurantes: que 
absurdo! Um restaurante no Brasil está cobrando- e temos o 
exemplo do restaurante da Assembléia, que foi inaugurado 
recentemente - quase que o triplo de um restaurante de nível 
superior na Europa ou nos Estados Unidos. Por que isso? Se 
pelo pê-efe fossem cobrados R$2,50, se se pagasse ao 
empregado o equivalente a R$1.200,00 por mês, ainda assim, 
teriam lucro muitos restaurantes. 
Veja-se a loucura dos aluguéis: as imobiliárias estão 

alucinadas, os proprietários de imóveis estão quase que, eu 
diria, enfeitiçados pela ganância. Vê-se anunciado nos 
jornais aluguel de apartamentos de três quartos por 
US$1.500,00, US$2.000,00 ou R$1.000,00. Creio que o Poder 
Judiciário terá uma série de ações de despejo, o que irá 
sobrecarregar os Tribunais, porque o povo - como, no nosso 
Pais, existe um déficit muito grande de imóveis -, por falta 
de opção, é obrigado a recorrer ao aluguel. Assim sendo, um 
médico, um dentista, um advogado, um engenheiro, um 
comerciário sujeitam-se a esses preços extorsivos, 
calculando que poderão pagar o aluguel. Pagam durante um, 
dois ou três meses; depois, já não podem pagar. Vem, então, 
a ação de despejo; um Juiz com um mínimo de consciência, ao 
julgar essa ação, deveria, antes de tudo, julgar a ganância 
do proprietário do imóvel. Deveria mandar fazer uma 
avaliação e provar que o aluguel de um apartamento de três 
ou quatro quartos não poderia valer mais que R$500,00. 

Estive em Hyannis, no Estado de Massachusetts; lá, uma casa 
com cinco quartos, toda atapetada, com banheiros e piscina é 
alugada por US$400,00. Além disso, lá, quem passa pano de 
saco no chão, ou uma empregada doméstica ganha o equivalente 
a US$8,00 ou US$10,00 por hora, recebendo, dessa forma, 
US$80,00 ao final do dia e US$2.400,00 ao final do mês. Se 
desejar comprar um carro zero, como o Pontiac, basta uma 
entrada de US$500,00 e mensalidades no valor de US$115,00. 
Lá, caro é o indivíduo, é o homem feito à imagem- e 
semelhança de Deus. No Brasil, caros são os v"veres, os 
alimentos, o vestuário, os eletrodomésticos e os imóveis. 
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Vil, aqui, é a mão-de-obra do trabalhador. Não há uma 
distribuição de renda equânime. Há ganância pelo lucro. 

Não estão vendo, senhores e senhoras, que Deus compara a 
idolatria à avareza, dizendo que o espírito de avareza é 
igual ao de idolatria? Talvez, pelo fato de termos uma Nação 
que não prioriza Aquele que fez os céus e a terra; Aquele 
para quem não precisamos acender velas, porque Ele fez o 
sol, é luz; Aquele que não precisa de que iluminemos o Seu 
caminho, porque Ele é a luz eterna e pode iluminar os nossos 
corações, procurando a solução nas obscuras lendas de 
pescadores, talvez, por isso, tenhamos uma Nação tão 
avarenta, tão idólatra, onde há ganância e avareza pelo 
lucro exorbitante. 

Em qualquer outro pais do mundo, não se ganha tanto 
dinheiro quanto no Brasil, quanto o empresário que explora a 
mão-de-obra do trabalhador, coloca preços extorsivos, até 
porque não há competição. É um pais propicio para nele se 
formarem cartéis e monopólios. 

Chamo a atenção dos Deputados para que, de alguma forma, 
pressionemos a sociedade a dizer "não" a esses preços 
extorsivos, pressionemos os proprietários de imóveis para 
que caiam na realidade, pois estão sendo idólatras e 
gananciosos ao cobrar aluguéis tão loucos em moeda estável. 

Chamamos a atenção dos senhores jornalistas, porque, na 
verdade, pensava eu que um Deputado tinha poder de persuasão 
por usar esta tribuna, tida como a mais alta do Estado, mas 
não tem. Quem ouve um Deputado ou lê seus pronunciamentos no 
"Minas Gerais" chega à conclusão de que quem tem poder são 
os jornalistas. A imprensa deveria, de forma completa e 
perseverante, denunciar, perseguir, mostrar - como tem feito 
com alguns políticos corruptos e, às vezes, injustiçado 
alguns justos -que os Deputados, na verdade, representam o 
povo brasileiro. Na realidade, toda esta Nação precisa de um 
momento de reflexão, de arrependimento, de clamor a Deus, 
para que haja uma mudança no coração de nosso Pais, porque 
temos tudo para ser uma grande Nação. Termino meu 
pronunciamento apelando para o bom senso daqueles que, por 
acaso, o ouvirem ou lerem; e que se juntem àqueles que se 
levantam para dizer "não", para protestar contra a avareza 
tão praticada em nossa querida Nação. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Marcos 

Helênio. 
O Deputado Marcos Helênio- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, público presente e imprensa, vamos falar 
sobre dois assuntos de suma importância: um deles está 
relacionado com a Policia Civil, e outro, com a Policia 
Militar. Está aqui um representante da Policia Civil, o 
Deputado Paulo Schettino. 
O meu gabinete foi procurado por comissão de integrantes de 

várias unidades da PM na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, que pedia providências no sentido de se 
solucionar impasse relacionado com a compra de lotes 
oferecidos aos policiais pe'a Diretoria de Promoção Social -
DPS. 
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Os lotes foram financiados pelo Instituto de Previdência 
dos Servidores Militares IPSM e vendidos pela 
Imobiliária Silveira Neto Imóveis. 
A venda dos lotes, como argumentam e comprovam através de 

documentos os policiais militares, estava vinculada à 
construção de casas financiadas pela COHAB - MG. 

Estes policiais sofrem, atualmente, 10% de desconto mensal 
em seus salários. Não possuem as casas prometidas, e em seus 
lotes inexiste infra-estrutura básica (água, luz, esgoto, 
meio-fio e, em alguns casos, até mesmo rua). 

Assim, usamos esta tribuna para nos solidarizar com esses 
trabalhadores mineiros e dizer que iremos exigir da Polícia 
Militar e da COHAB-MG soluções definitivas para o problema. 

Antes de entrar na questão da Polícia Civil, ainda falando 
da Polícia Militar, acho que é gravíssimo o que foi colocado 
aqui. 

O artigo que passo a ler, que é do Cel. QOR da PM Dirceo 
Braz da Silva, faz uma denúncia gravíssima. (-Lê:) 

"Crise de Fome na PM* 
A Polícia Militar de Minas é uma instituição de grande 

expressão no cenário nacional. É conhecida, respeitada e 
valorizada por todos. No entanto, os seus membros vivem um 
grande abandono pelo governo, vivem uma crise de fome pelos 
baixos salários que recebem. 

Enquanto o comandante geral, chefe do Estado Maior e chefe 
do Gabinete Militar estiverem ganhando diferenciado- como 
secretário de Estado - o conhecido 'cala boca' o 
restante da tropa vai 'ficar sempre pastando', passando 
fome. 
Quando eu era capitão, meu vencimento era semelhante ao de 

promotor de Justiça. Hoje, um coronel ganha a metade do 
promotor. O salário da PMMG é um dos piores entre todos, 
considerando o alto custo de vida. Assim, o vencimento de um 
capitão não lhe dá condições de pagar o aluguel de um 
apartamento de três quartos, num bairro médio da capital. E, 
também, o vencimento de cabo e soldado está tão baixo que 
não dá para pagar o aluguel de um barraco em qualquer 
favela. 

Diante de uma situação tão difícil, eu pergunto: Onde estão 
os clubes dos subtenentes e sargentos, cabos e soldados, que 
na época da eleição pediram votos para o atual governador, 
com o apoio da cúpula da PM, dizendo ser ele um candidato 
muito amigo da PM! Que amigo, hein?! Certamente, o atual 
governador deve ter conseguido mais de 90% dos votos do 
nosso efetivo! 

Pergunto ainda pela União dos Reformados que não fala nada, 
que não manifesta nenhum interesse sobre estes minguados 
vencimentos, que, com certeza, são os piores. Falta união e 
vontade de classe para reivindicar melhorias salariais. 

Todos se calam. Onde estão os políticos eleitos pela PM no 
passado? E os candidatos a deputados e vereadores que só se 
manifestam na hora da cata aos votos? 

Est1 é a razão por que não temos nenhum deputado 0u 
vereador eleito pela PM: é a falta de confiança em nossos 

8 
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superiores. 
Só não vê quem não quiser, pois a nossa situação salarial é 

a pior nos últimos anos. Não é possível ficar calado diante 
dos fatos. O pai que, sendo honesto, chega ao ponto de 
roubar uma lata de leite em pó para levar para os filhos -
quando descobrem e vai preso se suicidall? E os outros casos 
suicidas ali e acolá?! Falta, apenas, os policiais militares 
pedirem esmolas, fardados! 
E os sem-casa na PM? Será que são poucos? Ninguém faz nada! 

Na política o continuísmo; no alto comando vencimento 
diferenciado; a tropa de qualquer jeito! Será por que a AFAS 
e as esposas dos militares não têm feito pedidos ao 
governador para sensibilizá-lo contra tantas 'panelas 
vazias', tanta fome!!! Isto ajudaria ao comandante geral em 
suas reivindicações. 
O dia de pagamento é o dia de brigas e tristezas dentro da 

família miliciana, pois o pobre do militar não tem como 
administrar suas despesas. 

Ainda estamos suportando esta 
amizade, espírito de corpo, 
atendimento no Hospital da 
assistência à saúde através de 
de aflição, de doenças, nas 
atendidos. 

situação em consideração à 
apoio recíproco e bom 

Polícia Militar (HPM) e 
convênio do IPSM. Nas horas 
horas de dor, somos bem 

O quadro atual mostra a falta de respeito e consideração e 
até mesmo de abuso do governador e do alto comando da PM 
para com os demais, 'de coronel sem privilégio' até ao 
soldado aluno'! Segurança também é prioridade da sociedade. 
O PM que faz esta segurança expõe sempre a sua vida em 
risco; no entanto não é valorizado nem reconhecido. Não tem 
valor! Por isso não é fácil ficar calado!" 

Recebemos também uma denúncia a respeito de casas que foram 
financiadas e não foram construídas. E, mesmo assim, 
continuam descontando 101. de seus salários. Agora, essa 
questão do pagamento pode ser um reflexo do aumento da 
violência e até do descontrole de policiais, que estão 
espancando os trabalhadores, às vezes até sem olhar sua 
situação, se é uma pessoa séria e id6nea. O cidadão é levado 
para uma delegacia e espancado barbaramente. 
Quero denunciar as torturas sofridas pelo bancário Sidney 

Cangussu na Delegacia de Furtos e Roubos. Sidney é 
tesoureiro da agência do Banco do Brasil em Betim e foi 
espancado por policiais civis que queriam que ele 
confessasse ter roubado um malote com R$600.000,00 no dia 23 
de agosto. 

Em seu depoimento na Comissão de Direitos Humanos da 
Prefeitura de Belo Horizonte, ele diz ter sido colocado no 
pau-de-arara, ter levado choque elétrico e ter sido afogado 
com uma mangueira. 
Cenas como essa foram comuns durante a ditadura militar que 

acabou há 11 anos atrás, graças a Deus e à luta do povo. É 
lamentável saber que maus policiais desonram a Polícia Civil 
usando tais métodos. É inadmissível ~amanho absurdo. 
Sidney, esse bancário que foi torturado e espancado, é 
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natural de Governador Valadares, cidade que tenho a honra de 
representar nesta Casa, trabalhou vários anos na agência 
central do Banco do Brasil em Valadares e é filiado ao 
sindicato. Por isso mesmo, seus colegas bancários estão 
pedindo Providências para que se apure a responsabilidade 
desse crime contra o cidadão e que sejam punidos os maus 
policiais. Que eles sejam afastados, por não serem dignos de 
integrar os quadros da nossa Polícia Civil. 
Junto minha voz ao coro dos bancários, solicitando ao 

Governador Eduardo Azeredo, ao Secretário da Segurança 
Pública, Santos Moreira, e ao Secretário da Justiça, 
Tarcisio Henriques, que se empenhem para resolver esse 
problema. Que melhorem os salários dos policiais, civis e 
militares, bem como de todo o funcionalismo, que sejam 
promovidos cursos de atualização e reciclagem e sejam 
banidos os desonestos e torturadores. Muito obrigado. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista 

de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira- Meus caros Deputados, 

Sr. Presidente, trabalhadores da imprensa aqui presentes, 
visitantes, inicialmente, gostaria de concordar com nosso 
colega Marcos Helênio. Estou participando da Comissão de 
Direitos Humanos há mais de dez anos. Tivemos oportunidade 
de trabalhar com a Ora. Helena Greco, da Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e 
pudemos testemunhar atos de violência cometidos por 
policiais e também pela instituição contra policiais. o 
próprio caso dos salários dos policiais em Minas Gerais já é 
uma agressão. Acho que o Governo está pagando a esses 
funcionários apenas a insalubridade. O salário está ficando 
para trás. 
Mas, Sr. Presidente, venho aqui como Vice-Presidente do 

PSB, como membro do Conselho Político da Frente BH Popular, 
fazer um desagravo à Câmara Municipal de Belo Horizonte. 
Recentemente, a Prefeitura, o Executivo Municipal, por 
interméd1o de seu Prefeito, Patrus Ananias, vem tomando uma 
postura deselegante em relação àquele parlamento. Como 
membro da Assembléia Legislativa, acho que a arma do 
parlamento é o verbo. Entretanto, vemos o Prefeito Patrus 
Ananias, neste momento, desrespeitar, de forma ostensiva, a 
Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

Chamo a atenção dos partidos que compõem a Frente, dos 
colegas Wilson Trópia, do PV, e Marco Régis, do PPS. 
Gostaria, também, de lembrar que existe o PCB, o PC do B e 

o PSDB, que participa da Frente BH Popular ocupando duas 
secretarias. Não participou eleitoralmente, mas participa, 
de fato, do Governo. 

A Câmara Municipal de Belo Horizonte tem dado ao Prefeito 
Patrus Ananias tudo o que vem solicitando. Houve até mesmo a 
criação de secretarias e de coordenadorias, no início do 
Governo, para a acomodação política de todos os partidos que 
participaram da Frente. Recentemente, a Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte, quase no fim do Governo, criou a 
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Secretaria de Relações Internacionais, com o apoio da 
Câmara. O programa de obras, bastante ousado, desenvolvido 
pela Prefeitura de Belo Horizonte, foi viabilizado pela 
Câmara Municipal, que votou a autorização legi~lativa para 
que a Prefeitura vendesse as ações da PETROBRAS e pudesse 
executar as obras. 

Vemos um Prefeito encantado com sua popularidade, colocando 
a Câmara à execração pública, dizendo que ela está fazendo 
greve, etc. A arma do parlamento é votar ou não. Quantas 
vezes, em nome da defesa de uma proposta, nós esvaziamos o 
Plenário? Quantas vezes escrevemos para os Deputados, em 
Brasilia, pedindo-lhes para que não haja "quorum" naquele 
dia, sendo evitada, assim, a votação de um projeto? A 
postura de isolamento do Prefeito, governando apenas com 
seus amigos, é perigosa, muito próxima do autoritarismo que 
se vem revelando nas suas ações. 

Faço um apelo ao Prefeito, que vem, inclusive, 
desrespeitando a Lei Orgânica do Municipio de Belo 
Horizonte, da qual foi relator, para que reconsidere essa 
situação, num momento em que a Câmara Municipal de Belo 
Horizonte está para votar o plano diretor da cidade e a Lei 
do Uso e Ocupação do Solo, que vai definir a vida da cidade 
pelas próximas gerações. É importante que se recupere o 
clima de tranqüilidade e de cooperação entre a Prefeitura e 
a Câmara, para que os trabalhos possam se desenvolver com 
produtividade e respeito. O Prefeito está desconhecendo que 
a democracia se fortalece nos embates. Onde não há debates, 
oposição, criticas, não existe a possibilidade de 
crescimento. 
Gostaria, com muita tristeza, de lembrar da Frente BH 

Popular, de dizer que o Prefeito está sendo deselegante, 
para não dizer que está agindo com ingratidão com relação à 
Câmara, pois, apesar de ele ter apenas 15% dos Vereadores, 
que são da Frente BH Popular, consegue aprovar todos os seus 
projetos com maioria. Este é um momento em que o Prefeito 
Patrus Ananias deveria se recolher um pouco e pensar no 
homem humilde que assumiu a Prefeitura, esquecendo essa 
postura arrogante, agressiva e desrespeitosa com que vem 
tratando a Câmara Municipal. 
Este pronunciamento, Sr. Presidente, é como um desagravo ao 

parlamento da Capital mineira, o mais próximo desta Casa, no 
Estado. Gostaria de apresentar minha solidariedade à Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, como instituição, e dizer que 
os parlamentos são desarmados. A Prefeitura está usando a 
arma de quem tem a chave do cofre, de quem tem o dinheiro 
para fazer uma campanha publicitária bastante eficiente a 
fim de agredir e desrespeitar a Câmara Municipal. Isso 
significa apontar o revólver para a própria cabeça, pois o 
sucesso da administração depende, também, da participação da 
Câmara. 
Queria apresentar a minha solidariedade ao Presidente da 

Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereador João Paulo 
Gomes, e a todos os Vereadores daquela Cas3. Durante 12 
anos, estive naquela Casa. Passei por vários Prefeitos, 
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inclusive nomeados, e nunca vi um tão autoritário e 
desrespeitoso para com a Câmara. Muito obrigado. 

O Sr. Pres;dente- Com a palavra, o Deputado Geraldo 
Rezende. 

O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, mais uma vez assumo esta tribuna para discutir o 
tema do momento. Tema esse sobre o qual me posicionei 
contrariamente desde o início, quando foi votada aqui a lei 
que regulamentou a questão das emancipações dos distritos ou 
da criação de mais municípios no Estado de Minas Gerais. Não 
participei dessa votação. Muito bem. Desde aquela data, até 
hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho feito 
sistemática oposição neste Plenário e tenho me posicionado 
contrário às emancipações, neste momento difícil em que se 
encontra o Brasil. Ainda ontem, tive oportunidade, através 
de um canal de televisão, de dar uma entrevista, quando eu 
disse que não era contrário às emancipações se o Brasil 
estivesse com as finanças equilibradas. Mas a televisão 
publicou essa parte em que falei que sou favorável, 
suscitando dúvida. Quero, aqui, de público, ratificar: sou 
absolutamente contrário à emancipação de distritos, neste 
momento. Não sou favorável. Só daqui a uns oito ou dez anos, 
quando as finanças estiverem absolutamente controladas. Os 
jornais de hoje dizem o seguinte: O "Diário do Comércio", de 
hoje: "Ação conjunta contra falência. Prefeitos querem 
reverter crise financeira que afeta os municípios mineiros. 
Governador Valadares, no vale do Rio Doce, recebe hoje, 
aproximadamente, 100 Prefeitos mineiros. Eles tentarão 
articular uma ação conjunta para reverter a crise financeira 
que castiga vários municípios. Cerca de 100 Prefeitos já 
ameaçaram fechar suas portas nos últimos dias. O encontro 
será às 10 horas no Teatro Itatiaia. A metade dos 
municípios, 374 Prefeituras, está classificada no índice 
0,6; de acordo com a população, para o repasse do Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM. No mês de agosto, o total 
repassado para esses municípios foi de apenas R$60.000,00 
contra os R$67.000,00 de julho e os R$81.000,00 de junho". 

Naturalmente que a tendência é cair mais. Então, por que 
sou contrário à emancipação? Porque sou contrário à 
socialização da miséria mineira, neste momento. Vamos 
socializar a miséria? Ora, se não podemos socializar a 
riqueza que produzimos, por que vamos socializar a miséria? 
O Deputado Geraldo Rezende é absolutamente contrário às 
emancipações, por isso. E contrário desde o início do 
processo. Tenho falado isso, tenho votado contra. As 
autorizações plebiscitárias que aqui foram aprovadas todas 
tiveram voto contrário do Deputado Geraldo Rezende, aqui, 
neste Plenário. Outro jornal, o "Hoje em Dia", diz: 
"Protesto de Prefeituras conta com a adesão de 236 cidades. 
Pelo menos 236 Prefeituras do Leste, Norte e Nordeste de 
Minas vão fechar, hoje, as suas portas, em sinal de 
protesto. n 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, agora, fazer coro 
com esses Prefeitos. Quero convocar os meus colegas, nesta 
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Casa, para fazer uma reflexão profunda com relação a esse 
delicado problema mineiro, a essa delicada situação de 
emancipação de distritos em nosso Estado. E quero lançar, 
desta tribuna, aproveitando a data de hoje em que os 
Prefeitos estão reunidos para encontrar uma saída, para não 
fechar as suas Prefeituras, quero convocar os Deputados, 
meus companheiros, a fazer um dia de luto. E quero colocar, 
aqui, a faixa de luto (coloca a faixa de luto) para, junto 
com os Prefeitos e com o povo mineiro, ficarmos de luto pela 
quebradeira das Prefeituras que aí estão e colocar isso, 
também, para discussão. 

Como vamos admitir que, em Minas Gerais, além des~es 3?3 
municípios que estão quebrados, esta Assembléia cr1e ma1s 
122, já quebrados, pois vão viver única e exclusivamente do 
FPM, que está em declínio, que está caído, pois sabemos, 
através dos jornais e das Prefeituras, que eles recebiam 
R$81.000,00, de pois R$73.000,00, depois R$62.000,00, e 
assim por diante? Isso quer dizer que, até o final do ano, 
estarão recebendo muito menos. 

Neste momento, ao encerrar, Sr. Presidente e caros colegas 
Deputados, quero concitar a todos desta Assembléia para que 
nos unamos e passemos um dia de luto pela quebradeira dos 
municípios, pela não-emancipação dos 122 distritos e pela 
não-socialização da miséria. 
Ainda em tempo, quero agradecer ao Deputado Marcos Helênio 

a correção que fez do nome do Pico do Ibituruna, localizado 
em Governador Valadares. 
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -Esgotada a 

hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2g parte 
da reunião, com a 1g 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 determinou à 

Procuradoria-Geral da Casa a apresentação, perante o egrégio 
TRE-MG, de pedido de reconsideração da decisão daquela Corte 
que, na condição de co-participante do procedimento de 
emancipação de municípios, concluiu pela definição da data 
de realização das consultas plebiscitárias em 122 distritos 
e pela exclusão de 32 outros. Esclarece, ainda, que tal 
pedido, protocolado em 11/9/95, foi feito pela Assembléia 
enquanto parte responsável pela regularidade do processo de 
emancipação, sem nenhuma propósito de defesa específica dos 
distritos alijados do processo pelo TRE-MG. A Presidência 
informa, ainda, que fará distribuir cópia da petição em 
apreço aos Líderes partidários e à douta Comissão de 
Assuntos Municipais. 
A Presidência informa que foram distribuídos a todJs os 

Deputados, hoje, dia 12, avulsos do Projeto de Lei nQ 
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427/95, do Governador do Estado, que altera dispositivos da 
Lei nQ 11.803, de 18/1/95 (lei orçamentária para 1995), em 
cumprimento ao disposto no art. 216 do Regimento Interno. 

A Presidência informa ao Plenário que teve inicio ontem, 
dia 11, o prazo regimental de três dias para apresentação de 
emendas às Propostas de Emenda à Constituição nQs 15 e 
16/95, do Governador do Estado, em cumprimento ao disposto 
no art. 209 do Regimento Interno. 
A Presidência informa que, não se registrando a presença de 

Deputados em Plenário, deixou de ser realizada a reunião 
ordinária de debates prevista para sexta-feira, dia 8, às 9 
horas. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão 

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 12/95. Pelo PSDB: efetivos Deputados 
Ajalmar Silva, Hely Tarquinio, Kemil Kumaira e Maria Olivia; 
suplentes - Deputados Arnaldo Penna, Mauri Torres, Miguel 
Barbosa e José Bonifácio; pelo PMDB: efetivos - Deputados 
Bonifácio Mourão e José Henrique; suplentes Deputados 
Anderson Adauto e Jorge Eduardo de Oliveira; pelo PP: 
efetivos Deputados Carlos Murta e Antônio Genaro; 
suplentes - Deputados Elmo Braz e Dimas Rodrigues; pelo PFL: 
efetivos - Deputados Clêuber Carneiro e Leonidio Bouças; 
suplentes - Deputados Sebastião Costa e Djalma Diniz; pelo 
PT: efetivos Deputados Marcos Helênio e Geraldo 
Nascimento; suplentes - Deputados Almir Cardoso e Anivaldo 
Coelho; pelo PDT: efetivo -Deputado Alencar da Silveira 
Júnior; suplente - Deputado Ivair Nogueira; pelo PL: efetivo 

Deputado Carlos Pimenta; suplente Deputado Olinto 
Godinho; pelo PTB: efetivo- Deputado Qilzon Melo; suplente 
- Deputado Paulo Schettino. Designo. A Gerência-Geral de 
Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95, 
de autoria do Deputado Anderson Adauto e outros, que 
acrescenta parágrafo ao art. 199 e altera o "caput" do art. 
212 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Pelo PSDB: 
efetivos - Deputados Arnaldo Penna, João Leite, José Maria 
Barros e Ailton Vilela; suplentes- Deputados Ajalmar Silva, 
Miguel Martini, Simão Pedro Toledo e Kemil Kumaira; pelo 
PMDB: efetivos -Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e 
Bonifácio Mourão; suplentes - Deputados Anderson Adauto e 
Antônio Roberto; pelo PP: efetivos- Deputados Gil Pereira e 
Carlos Murta; suplentes - Deputados Alberto Pinto Coelho e 
Dimas Rodrigues; pelo PFL: efetivos - Deputados Bilac Pinto 
e Sebastião Costa; suplentes - Deputados Jorge Hannas e 
Djalma Diniz; pelo PT: efetivos- Deputados Gilmar Machado e 
Anivaldo Coelho; suplentes - Deputados Ivo José e Geraldo 
Nascimento; pelo PDT: efetivo- Deputado Marcelo Gonçalves; 
suplente - Deputado Álvaro Antônio; pelo PL: efetivo 
Deputado Carlos Pimenta; suplente Deputado Ronaldo 
Vasconcellos; pelo PTB: efetivo DeputadQ Dilzon Melo; 
suplente - Deputado Marcelo Cecé. Designo. A Gerência-Geral 
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de Apoio às Comissões. 
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir 

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 14/95. 
Pelo PSDB: efetivos - Deputados João Leite, Mauri Torres, 
José Bonifácio e Arnaldo Penna; suplentes - Deputados Maria 
Olívia, Arnaldo Canarinho, Aílton Vilela e Elbe Brandão; 
pelo PMDB: efetivos- Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e 
Anderson Adauto; suplentes Deputados José Henrique e 
Antônio Andrade; pelo PP: efetivos - Deputados Glycon Terra 
Pinto e Dimas Rodrigues; suplentes Deputados Antônio 
Genaro e Elmo Braz; pelo PFL: efetivos - Deputados Paulo 
Piau e Leonídio Bouças; suplentes Deputados Clêuber 
Carneiro e Djalma Diniz; pelo PT: efetivos - Deputados Ivo 
José e Almir Cardoso; suplentes - Deputados Durval Ângelo e 
Marcos Helênio; pelo PDT: efetivo- Deputado Álvaro Antônio; 
suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PL: efetivo-
Deputado Ronaldo Vasconcellos; suplente -Deputado Olinto 
Godinho; pelo PTB: efetivo - Deputado Marcelo Cecé; suplente 
- Deputado Dílzon Melo. Designo. À Gerência-Geral de Apoio 
às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 15/95. 
Pelo PSDB: efetivos - Deputados José Maria Barros, Arnaldo 
Penna, Hely Tarquínio e Mauri Torres; suplentes - Deputados 
Maria Olívia, José Bonifácio, Miguel Martini e Kemil 
Kumaira; pelo PMDB: efetivos - Deputados Anderson Adauto e 
Bonifácio Mourão; suplentes - Deputados Antônio Roberto e 
Jorge Eduardo de Oliveira; pelo PP: efetivos- Deputados 
Alberto Pinto Coelho e Glycon Terra Pinto; suplentes 
Deputados Dimas Rodrigues e Elmo Braz; pelo PFL: efetivos -
Deputados Sebastião Costa e Leonídio Bouças; suplentes 
Deputados Clêuber Carneiro e Paulo Piau; pelo PT: efetivos -
Deputados Marcos Helênio e Ivo José; suplentes - Deputados 
Almir Cardoso e Anivaldo Coelho; pelo PDT: efetivo 
Deputado Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado José Braga; 
pelo PL: efetivo- Deputado Olinto Godinho; suplente 
Deputado Carlos Pimenta; pelo PTB: efetivo Deputado 
Marcelo Cecé; suplente- Deputado Dílzon Melo. Designo. À 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95. 
Pelo PSDB: efetivos - Deputados Simão Pedro Toledo, Elbe 
Brandão, Mauri Torres e Ajalmar Silva; suplentes- Deputados 
Maria Olívia, Hely Tarquínio, Aílton Vilela e João Leite; 
pelo PMDB: efetivos - Deputados Anderson Adauto e Bonifácio 
Mourão; suplentes Deputados José Henrique e Toninha 
Zeitune; pelo PP: efetivos- Deputados Antônio Genaro e Gil 
Pereira; suplentes - Deputados Luiz Antônio Zanto e Glycon 
Terra Pinto; pelo PFL: efetivos- Deputados Bilac Pinto e 
Clêuber Carneiro; suplentes - Deputados Sebastião Costa e 
Djalma Diniz; pelo PT: efetivos- Deputados Gilmar Machado e 
Durval Ângelo; suplentes - Deputados Geraldo Nascimento e 
Ivo José: pelo PDT: efetivo- Deputado Alencar da Silveira 
Júnior; suplente - Deputado Ivair Nogueira; pelo PL: efetivo 
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Deputado Carlos Pimenta; 
Godinho; pelo PTB: efetivo 
suplente- Deputado Dílzon 
de Apoio às Comissões. 

suplente Deputado Olinto 
Deputado Paulo Schettino; 

Melo. Designo. À Gerência-Geral 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Administração Pública- aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, 
do Projeto de Lei nQ 254/95, do Deputado Gilmar Machado 
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Marcelo Gonçalves 
- falecimento do Sr. Leopoldo Domingues, em Pedro Leopoldo; 
Mauri Torres (2) falecimento dos Srs. Adernar Soares 
Oliveira, em João Monlevade, e Antônio Belarmino Drumond, em 
Dionísio; Maria Olívia (2) -falecimento da Sra. Irma Mendes 
Grossi, em Belo Horizonte, e do Dr. João Patrus de Souza, 
irmão do Presidente Agostinho Patrús, na Itália; Marco Régis 
(2) - falecimento dos Srs. Paulo Maria de Oliveira, em 
Muzambinho, e Jacy de Assis, em Uberlândia; e Luiz Antônio 
Zanto- falecimento dos Srs. José Bernabé Filho, Maria 
Betânia Alves e Carla de Oliveira, em Frutal (Ciente. 
Oficie-se.). 

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

constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 286/95, do Deputado 
José Bonifácio, que dispõe sobre a celebração de comodato 
entre o DER-MG e a Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. O 
parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. 
Incluído em ordem do dia para os fins do art. 288 do 
Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado José 
Bonifácio, 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. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Gil Pereira e 

outros, em que solicitam, na forma regimental, seja 
realizada uma reunião especial para homenagear o Dr. José 
Alencar Gomes da Silva, pelos relevantes trabalhos que vem 
desenvolvendo em prol do desenvolvimento e do crescimento 
econômico de Minas Gerais. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 244 
do Regimento Interno e, oportunamente, fixará a data. 

Requerimento do Deputado Gil Pereira, em que solicita, na 
forma regimental, seja encaminhado apelo aos Ministros da 
Fazenda e da Agricultura para que seja agilizada a liberação 
de recursos financeiros destinados ao plantio da próxima 
safra agrícola. Em votação, o requerimento. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
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 de matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Pror.~sições 
o Sr. Presidente -Discussão, em turno único, do Veto Total 

8 
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à Proposição de Lei nQ 12.679, que cria a Área de 
Preservação Permanente da Bacia Hidrográfica do Rio 
Uberabinha. Incluído em ordem do dia, observado o disposto 
no§ 3Q do art. 234 do Regimento Interno. A Presidência, nos 
termos do art. 235, c/c o § 2Q do art. 147 do Regimento 
Interno, vai designar relator o Deputado Francisco Ramalho. 
A Presidência indaga ao relator se já se encontra em 
condições de emitir seu parecer, ou se fará uso do prazo 
regimental. 
o Deputado Francisco Ramalho- Estou em condições de emitir 

meu parecer, Sr. Presidente. (-Lê:) 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

NQ 12.679/95 
Comissão Especial 

Relatório 
Valendo-se da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, 

c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, o Governador do 
Estado opôs veto total à Proposição de Lei nQ 12.679, que 
dispõe sobre a criação da Área de Preservação Permanente da 
Bacia Hidrográfica do Rio Uberabinha APP do rio 
Uberabinha. Por meio da Mensagem nQ 491/95, encaminhou o 
Chefe do Poder Executivo à apreciação desta Casa as razões 
do veto. 
Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 234, 

c/c com o art. 112, I, "b", do Regimento Interno, compete-
nos apreciar o veto e sobre ele emitir parecer. 

Fundamentação 
Ao opor veto total à Proposição de Lei nQ 12.679, que 

dispõe sobre a criação da Área de Preservação Permanente da 
Bacia Hidrográfica do Rio Uberabinha, o Governador do Estado 
alegou razões de interesse público, argumentando que a 
proposta parlamentar e 1nocua, porquanto a matéria já está 
adequadamente disciplinada na legislação ambiental. Conforme 
se alegou, a Lei nQ 4.771, de 1965 (conhecida como Novo 
Código Florestal), e a Lei nQ 10.561, de 1961, que dispõe 
sobre a política ambiental do Estado, estabelecem que são de 
preservação permanente as florestas e demais formas de 
vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer 
outro curso de água, nas faixas marginais, bem como ao redor 
das lagoas, lagos ou reservatórios de água naturais ou 
artificiais e nas nascentes, ou nos chamados olhos-d'água, 
seja qual for a sua situação topográfica. Em relação aos 
cursos de água, os limites são fixados de acordo com a 
largura desses. 
Pelo que está estabelecido na propos1çao de lei em 

destaque, no parágrafo único de seu art. 1Q, a pretendida 
Área de Preservação Permanente do Rio Uberabinha tem os 
limites definidos em conformidade com o disposto no art. 7Q 
do Decreto nQ 33.944, que regulamenta a lei florestal. Além 
disso, nela incluíram-se tanto o campo hidromórfico onde 
estão inseridos os buritis, as matas ciliares, as vereadas, 
os covoás, como os pequenos núcleos remanescentes da 
cobertura vegetal de cerrado próximos aos limites da área 
hidromórfica. 
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Podemos concluir que a vegetação das faixas marginais do 

rio Uberabinha Ja está oficialmente definida como de 
preservação permanente, por força do que dispõe a legislação 
mencionada. O conceito de preservação, naturalmente, pode 
ser estendido à área correspondente à vegetação, cujos 
limites já estão previstos na lei. Nesse caso, prescinde-se 
da edição de outro documento legal para declará-la como tal. 
Quanto às outras áreas referidas, inclusive os núcleos 

remanescentes do cerrado, consideradas de grande valor 
ecológico e potencialmente ameaçadas pelas atividades de 
exploração dos recursos naturais, reconhece-se o mérito da 
iniciativa parlamentar, ao procurar protegê-las. A 
proposição carece, no entanto, de um elemento essencial: a 
demarcação topográfica dessas áreas, sem a qual cria-se 
empecilho à aplicação da lei, seja quanto à sua 
fiscalização, seja quanto ao cumprimento, pelo usuário ou 
proprietário rural, de normas relacionadas a parcelas de 
território não demarcadas, ou, sequer, delimitadas. A 
significativa extensão das áreas abrangidas recomenda que, 
no ato declaratório de criação da unidade de conservação, 
seja estabelecida, como já é de praxe, a delimitação 
geográfica. 

Nesse sentido, não oporemos óbices à decisão tomada pelo 
Executivo, embora saibamos da importância de se desenvolver 
uma política mais eficaz de proteção a esse valioso 
patrimônio natural do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela manutenção do Veto Total à 

Proposição de Lei nQ 12.679. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com a palavra, o 

Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, queremos discordar das razões 
alegadas pelo Sr. Governador, ao opor seu veto à Proposição 
de Lei nQ 12.679, que cria a Área de Preservação Permanente 
da Bacia Hidrográfica do Rio Uberabinha. Temos, aqui, um 
estudo realizado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente-
FEAM. Esses subsídios técnicos foram solicitados por nós em 
1992, para que pudéssemos fundamentar a elaboração de um 
projeto de lei que criasse uma área de preservação 
permanente para o rio Uberabinha. Nessa época, presidia a 
Comissão de Meio Ambiente o atual Secretário de Ciência e 
Tecnologia, Deputado Mauro Lobo, e o Deputado Wanderley 
Ávila, que hoje preside nossos trabalhos, era membro da 
referida Comissão. Tivemos a oportunidade de visitar 
Uberlândia e ao mesmo tempo conhecer o rio Uberabinha, que 
nasce no Município de Uberaba e corta, também, o Município 
de Uberlândia. Tivemos o cuidado de solicitar à FEAM, o 
órgão responsável por essa matéria no Estado, subsídios para 
que pudéssemos elaborar o projeto. A FEAM fez o estudo que 
pedimos. Ele está aqui, assinado pelo ex-Secretário de 
Ciência e Tecnologia. Concluímos, então, pela elaboração de 
um projeto de lei, que foi apresentado exatamenTe como está 
aqui, com o mapa já definido, toda a legislação e todos os 
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requisitos necessários para a criação da área de preservação 
permanente. O Sr. Governador alega que o que pretendemos é 
inócuo. Lamentamos que o que a FEAM gastou nos estudos para 
a elaboração desse projeto tenha sido considerado inócuo. 

Em segundo lugar, o relator se utilizou do Projeto de Lei 
nQ 4.771, de 1965, para tentar qualificar o meu projeto como 
inócuo. Aquele projeto de lei definia as áreas marginais e 
de preservação permanente e, posteriormente, foi 
reformulado, tendo em vista o novo Código Florestal. O 
relator se esqueceu de fazer um estudo sobre o novo código e 
não levou em consideração, inclusive, que o próprio 
Governador sancionou, há menos de dois meses, projeto 
semelhante, só que a respeito de outro rio, o Piracicaba, no 
Vale do Aço. Perguntamos: qual a diferença entre projetos 
que versam sobre a mesma questão, só que um se refere ao 
Vale do Aço e o outro ao Triângulo? Será que é porque 
Eduardo Azeredo perdeu em Uberlândia? Achamos isso muito 
pobre. Lamentamos que o Governador continue lembrando esse 
fato. 

Entendíamos que os estudos deveriam ser técnicos, sérios e 
não uma forma de marcação sobre determinada cidade. Não 
entendemos como o Governador envia um projeto à Casa 
definindo a Estação Ecológica de Água Limpa, no Município de 
Cataguases, que não possuí nem delimitação de área, e depois 
sanciona o projeto. Não conseguimos compreender como o 
Governador passa por cima de um estudo técnico realizado 
pelo próprio Governo, e, ao mesmo tempo, sanciona projeto 
idêntico, só que referente a outro município, relativo aos 
rios Piracicaba e Doce. Parece que o problema é a cidade, é 
o rio. 

Lamentamos que esse tipo de fato ocorra. Pedimos aos Srs. 
Deputados que examinem o projeto e vejam que não há razão 
para essa atitude. O último projeto da pauta, que estaremos 
votando hoje, já em 2Q turno, é de autoria do ilustre 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, e cria exatamente uma área de 
proteção, só que na bacia do rio São Francisco. A Assembléia 
tem aprovado esse tipo de projeto. Não vejo razão para não 
se permitir que o rio Uberabinha, em Uberlândia, também 
possa contar com essa importante lei para a sua preservação. 
É um rio fundamental, pois fornece a água que o Município de 
Uberlândia utiliza. A população da cidade depende da água do 
rio Uberabinha, e ele é fundamental para a nossa economia. 
Gostaria de fazer um apelo aos Srs. Deputados para que 

avaliem a questão. Apelo, também, ao Deputado Wanderley 
Ávila, hoje na Presidência, que teve a oportunidade de 
visitar a cidade e constatar a situação. O atual Secretário 
de Ciência e Tecnologia, Mauro Lobo, esteve na cidade, ouviu 
a população e percebeu a importância do rio para o 
município. Faço um apelo para que não se discrimine a cidade 
de Uberlândia, mesmo porque não foi toda a população que fez 
campanha contrária ao Governador. Se o critério para a 
aprovação for este em que os projetos relativos a 
localidades onde o Govern~dor perdeu não sejam aprovados, 
cria-se uma situação muito difícil. 
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É muito pobre uma discussão como essa, quando estamos perto 

do século XXI, e ainda assistimos a coisas assim: o 
Governador rejeita a proposta porque é de autoria de 
Deputado do PT - no meu caso - ou porque é refe~ente à 
cidade de Uberlândia, onde ele foi derrotado. E muito 
triste. Espero que haja uma reavaliação desse processo e que 
possamos alterá-lo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis Acompanhamos, atentamente, o 

posicionamento do autor do projeto, Líder do PT, Gilmar 
Machado, e o relatório do Deputado Francisco Ramalho. Quero, 
apenas, aqui, deixar uma indagação. Nós votamos inúmeros 
projetos de lei, transformando áreas de vários rios em áreas 
de preservação ambiental. Meu questionamento é o seguinte: 
todos os projetos serão vetados? De acordo com o parecer do 
relator, que não teve condições de nos explicar, 
pessoalmente, se a matéria refere-se apenas ao rio 
Uberabinha ou se aos demais projetos aprovados nesta Casa, 
ao menos uma dezena de projetos também serão vetados. 

O Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria 
a votação secreta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, como V. Exa. 

pode verificar, não há "quorum" para votação. Pedimos seja 
feita a recomposição do "quorum". 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados. 

A Sra. 2ª-secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (-
Faz a chamada.) 

O Sr. Presidente- Responderam à chamada 20 Deputados; 3 
Deputados encontram-se nas comissões. Portanto, não há 
"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente A Presidência encerra a reun1ao, 

convocando os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 
13, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
ordinária deliberativa da mesma data, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião . 

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas do dia cinco de setembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Antônio Genaro, Arnaldo Penna e 
Anivaldo Coelho, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, 
declara abertos os trabalhos, informa que a reun1ao se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita 
ao Deputado Antônio Genaro que proceda à leitura da ata-da 
reu~ião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pe~os 
parlamentares presentes. A seguir, a Presidência informa que 
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os Projetos de Lei nQs 358, 361, 366, 384 e 386/95 foram 
convertidos em diligência. Passa-se à 2ª parte da reunião, 
com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Na ausência 
do Deputado Leonídio Bouças, relator do Projeto de Lei nQ 
1.041/92, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado 
Arnaldo Penna. Este apresenta requerimento, em que solicita 
seja a proposição convertida em diligência, o que é deferido 
pela Presidência. Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna, 
relator do Projeto de Lei nQ 96/95, emite parecer mediante o 
qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade da proposição na forma do Substitutivo nQ 
1, que apresenta. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. Na ausência do Deputado Leonídio Bouças, 
relator do Projeto de Lei nQ 103/95, o Presidente 
redistribui a matéria ao Deputado Antônio Genaro. Este 
apresenta parecer por meio do qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria na forma do Substitutivo nQ 1. Submetido a discussão 
e votação, é aprovado o parecer. O Deputado Anivaldo Coelho, 
relator do Projeto de Lei nQ 356/95, emite parecer mediante 
o qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade da matéria com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna, relator do 
Projeto de Lei nQ 368/95, solicita prazo regimental para 
emitir seu parecer, o que é deferido pela Presidência. 
Passa-se à 2ª fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Na ausência do Deputado Leonídio 
Bouças, relator dos Projetos de Lei nQs 364, 382, 392 a 395, 
397 e 398/95, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado 
Arnaldo Penna. Este emite pareceres mediante os quais 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade das proposições; no caso do Projeto de Lei nQ 
364/95, com a Emenda nQ 1, que apresenta. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres. Cumprida a finalidade da reunião. o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho Simão 

Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Antônio Genaro. 
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA 
Às dez horas do dia seis de setembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Alencar da Silveira 
Júnior e Gilmar Machado (substituindo este ao Deputado 
Durval Ângelo, por indicação da Liderança do PT). membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à 
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leitura da ata da reun1ao anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que 
a reunião tem como finalidade apreciar a matéria em pauta e 
ouvir os convidados: Srs. João Heraldo Li~a. Secretãrio da 
Fazenda; José Afonso Bicalho Beltrão, Presidente do 
CREDIREAL; Ruy Machado Faria Presidente do Comitê de 
Preservação do CREDIREAL; Marília Aparecida Campos, 
substituindo o Sr. Éder Marcelo de Melo, Presidente do 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimento Bancãrio de Belo 
Horizonte e Região; e Hermélío Soares Campos, Presidente da 
Associação dos Bancários e Securitãrios Aposentados do 
Estado de Minas Gerais - ABSAEMG -, sobre a privatização do 
CREDIREAL e a situação da CREDIPREV e da CASB. O Presidente 
lê a seguinte correspondência enviada à Comissão: ofício do 
Líder da Bancada do PTB na Assembléia Legislativa de São 
Paulo, apelando pela rejeição de qualquer proposta de 
alteração à Constituição Federal que estabeleça a limitação 
de idade nos concursos públicos ou nas admissões na esfera 
privada e solicitando empenho na defesa de um princípio 
constitucional e democrático; ofício do cartório do 2Q 
Oficio de Notas e Registro Civil de Pessoas Naturais de 
Passa-Tempo, apresentando adendos modificativos e pontos 
esclarecedores ao Projeto de Lei Complementar nQ 6/95; 
ofício do Deputado Pedro Bittencourt Neto, Presidente da 
Assembléia Legislativa de Santa Catarina, contendo 
requerimento aprovado sobre o tema "Repensando o Banco do 
Brasil Revitalizando o Banco do Brasil"; ofício do 
Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de 
Minas Gerais, solicitando a intervenção desta Casa junto ao 
Governador do Estado no sentido de que sejam cumpridas as 
leis referentes à concessão de 60,68% a título de reposição 
de perdas salariais dos ex-servidores da MinasCaixa. Após a 
leitura o Presidente designa, de acordo com o art. 135 do 
Regimento Interno, para relator do Projeto de Lei nQ 230/95 
o Deputado Arnaldo Penna . Passa-se à 2a parte da Ordem do 
Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre proposição 
sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado 
Arnaldo Penna, relator, no 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
104/95, do Deputado Jorge Hannas, emite seu parecer 
concluindo, pela aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nQ 1 ao 
Substitutivo nQ 1, desta Comissão. Discutido e votado, é 
aprovado o parecer. A Presidência passa a apreciar matérias 
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O 
Projeto de Lei nQ 254/95, de autoria do Deputado Gilmar 
Machado, no 2Q turno, recebe do relator, Deputado Durval 
Ângelo, parecer pela aprovação na forma do vencido em 1Q 
turno. Discutido e votado, é o projeto aprovado. O 
Presidente passa a ouvir o Deputado Almir Cardoso, autor do 
requerimento que motivou a vinda dos convidados. Todos os 
convidados discorrem sobre o tema, como consta nas notas 
taquigráficas. Após ouvir a todos, o Presidente informa que 
a Comissão rl.esignou para relator dessa matéria o Deputado 
Arnaldo Penna, que deverá fornecer à Comissão um relatório, 



252 

a ser apreciado pelos seus membros, sobre o tema em 
discussão. O Presidente agradece a presença de todos, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente Bonifácio Mourão Marcos 

Helênio - Leonídio Bouças. 
ATA DA 4a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, ÕE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E 
REGIONALIZAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia seis de setembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Bilac Pinto 
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por 
indicação da Liderança do PFL), Arnaldo Penna, Gilmar 
Machado (substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho, por 
indicação da Liderança do PT) e Romeu Queiroz, membros da 
Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo 
Penna, José Henrique e Alencar da Silveira Júnior, membros 
da Comissão de Administração Pública; José Henrique, Dílzon 
Melo, Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado José 
Maria Barros, por indicação da Liderança do PSDB) e Ivair 
Nogueira, membros da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização e Romeu Queiroz, Geraldo Santanna 
(substituindo este ao Deputado Geraldo Rezende, por 
indicação da Liderança do PMDB), Bilac Pinto (substituindo o 
Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do 
PFL), Gilmar Machado, Alencar da Silveira Júnior e Ivair 
Nogueira, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e 
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre o 
Projeto de Lei nQ 343/95, no 1Q turno, e solicita ao 
Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A seguir, a Presidência passa a palavra 
ao relator, Deputado Romeu Queiroz, que emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma 
do Substitutivo nQ 1. Na fase de discussão, os Deputados 
Glycon Terra Pinto e Bilac Pinto apresentam as Propostas de 
Emenda nQs 1 e 2, respectivamente, e o Deputado Gilmar 
Machado requer vista da proposição, nos termos do art. 136 
do Regimento Interno, pedido que é deferido pela 
Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
das Comissões para as próximas reuniões conjuntas, a serem 
realizadas no próximo dia 12, às 10h30min e às 14h30min, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Paulo Piau - Arnaldo Penna -

Anivaldo Coelho -Romeu Queiroz- Ajalmar Silva- Bonifácio 
Mourão- Carlos Murta- Alencar da Silveira Júnior -Toninha 
Zeitune - Aílton Vilela. 
ATA DA 5ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
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JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E 
REGIONALIZAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia doze de setembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se .na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, 
Antônio Genaro, Leonídio Bouças, Arnaldo Penna e Anivaldo 
Coelho, membros da Comissão de Constituição e Justiça; 
Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão, Carlos 
Murta, Durval Ângelo e Alencar da Silveira Júnior, membros 
da Comissão de Administração Pública; José Henrique, Dílzon 
Melo, José Maria Barros, Elmo Braz e Ivair Nogueira, membros 
da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização; Miguel 
Martini, Romeu Queiroz, Carlos Murta (substituindo este ao 
Deputado Glycon Terra Pinto, por indicação da Liderança do 
Bloco de Mobilização Social Progressista), Bilac Pinto 
(substituindo o Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da 
Liderança do PFL), Toninha Zeitune, Marcos Helênio e Alencar 
da Silveira Júnior, membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Registra-se a presença dos 
Deputados Antônio Júlio, Sebastião Navarro Vieira, Jorge 
Eduardo de Oliveira, Rêmolo Aloise, Hely Tarquínio e Gilmar 
Machado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos, informa que 
a reunião se destina a apreciar o parecer para o 1Q turno da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre o 
Projeto de Lei nQ 343/95, que institui as Regiões 
Administrativas no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências, e solicita ao Deputado Gilmar Machado que 
proceda à leitura da ata da reun1ao anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a 
Presidência, em virtude de ter sido requerida vista da 
matéria na última reunião das Comissões, informa que o 
parecer do Deputado Romeu Queiroz, que conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei nQ 343/95 na forma do 
Substitutivo nQ 1, continua em discussão. Nesta fase, os 
Deputados Marcos Helênio, Miguel Martini, Gilmar Machado 
(este na condição de substituto do Deputado Marcos Helênio 
na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária), 
Romeu Queiroz, Bilac Pinto e Toninha Zeitune apresentam 
propostas de emenda. Os Deputados Gilmar Machado, Hely 
Tarquínio, Ajalmar Silva, Leonídio Bouças, Romeu Queiroz, 
Bonifácio Mourão, Jorge Eduardo de Oliveira, Antônio Júlio, 
Arnaldo Penna, Durval Ângelo, Miguel Martini e Alencar da 
Silveira Júnior, tecem comentários a respeito do conteúdo do 
parecer, da tramitação do projeto de lei e das propostas de 
emenda apresentadas, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Encerrada a discussão, a Presidência coloca 
em votação o parecer, salvo a parte a que se referem as 
propostas de emenda apresentadas. Submetido a votação, é o 
parecer aprovado, com o voto contrário do Deputado Marcos 
Helênio. A Presidência esclarece que as propostas de emenda 
foram renumeradas, inclusive as apresentadas na reun1ao 
anterior pelos Deput1dos Glycon Terra Pinto e Bilac Pinto, 
em virtude de a proposta de emenda substitutiva do Deputado 
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Miguel Martini preferir às demais. A Presidência informa que 
vai ler as emendas, ouvir o relator e colocá-las em votação, 
uma a uma. Submetidas a votação, são aprovadas as Propostas 
de Emenda nQs 1, do Deputado Miguel Martini, com 
manifestação favorável do relator; 2, do Deputado Glycon 
Terra Pinto, votada nominalmente, em virtude de requerimento 
aprovado de autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
com manifestação e voto contrários do relator; 4, do 
Deputado Romeu Queiroz, com manifestação favorável; e 10, do 
Deputado Toninho Zeitune, com manifestação e voto contrário 
do relator e do Deputado Carlos Murta. São rejeitadas as 
Propostas de Emenda nQs 3, do Deputado Bilac Pinto, com 
manifestação contrária do relator e com voto contrário do 
Deputado Bilac Pinto; 5, 6, 7 e 8, todas do Deputado Gilmar 
Machado, com manifestação contrária do relator e voto 
contrário do Deputado Gilmar Machado, que nesta fase 
substitui o Deputado Marcos Helênio; e a Subemenda nQ 1 à 
Proposta de Emenda nQ 9, do Deputado Marcos Helênio, que 
passa a participar da reunião, com manifestação contrária do 
relator e voto contrário do Deputado Marcos Helênio. A 
Presidência indaga do relator se concorda com as alterações 
do parecer, e este esclarece que, nos termos do inciso I do 
art. 139 do Regimento Interno, elaborará seu parecer com 
restrição ao conteúdo das Propostas de Emenda nQs 2 e 10. A 
Presidência concede ao relator prazo até a próxima reunião 
para elaborar a nova redação do parecer, nos termos do§ 1Q 
do art. 138 do Regimento Interno, agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros das Comissões para a 
próxima reunião, hoje, às 14h30min, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Alencar da Silveira Júnior -

Carlos Murta - Romeu Queiroz - Toninho Zeitune - Bonifácio 
Mourão - Arnaldo Penna - Paulo Piau. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 70/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em exame 
objetiva autorizar o DER-MG a fazer reverter imóvel ao 
Município de Jequitinhonha. 

Publicada em 18/3/95, veio a proposição a esta Comissão 
para exame preliminar, em atendimento ao disposto no art. 
195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame autoriza o DER-MG a fazer reverter 

imóvel ao Município de Jequitinhonha, destinado à construção 
do prédio do Tiro de Guerra e à ampliação do almoxarifado da 
Prefeitura. 

Em cumprimento 
Estado e 17, I, 

ao disposto nos arts. 18 da Constituição do 
da Lei Federal nQ 8.666, de 21/6/93, que 



~ 
~ 255 . . 

estabelece as normas gerais para licitações e contratos da 
administração pública, no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a doação de 
imóvel só pode efetivar-se mediante autorização legislativa 
e subordinada à existência de interesse público devidamente 
justificado. 
O imóvel de que trata esse projeto é constituído por 

terreno doado ao DER-MG pelo Município de Jequitinhonha em 
dezembro de 1972, com a finalidade de abrigar a sede da 21ª 
RRG daquele órgão, que hoje já se encontra instalada em 
outra área, de acordo com ofício da Procuradoria do DER-MG, 
constante nos autos do processo. 

Com a reversão objetivada, a Prefeitura fará obras 
necessárias para o bom funcionamento do Tiro de Guerra e do 
almoxarifado municipal. 

Dessa forma, o projeto atende ao interesse público e, 
também, às exigências da lei que dispõe sobre doação de bens 
públicos. Não existe, pois, impedimento de ordem legal ou 
constitucional à aprovação da matéria. 

Conclusão 
Concluímos pela 

pela legalidade 
original. 

juridicidade, pela constitucionalidade e 
do Projeto de Lei nQ 70/95 na forma 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 337/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O projeto de lei em tela, de autoria da Comissão de 

Direitos e Garantias Fundamentais, objetiva proibir a venda 
e o consumo 
de futebol 
Estado. 

de bebida alcoólica nas dependências de estádios 
das administrações públicas direta e indireta do 

Publicada em 1Q/7/95, foi a matéria distribuída à Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto. Vem, 
agora, a proposição a esta Comissão, que passa a analisá-la 
quanto ao mérito, de acordo com a competência que lhe é 
atribuída pelo art. 103, I, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
É sabido que a violência nos estádios de futebol já 

alcançou índices alarmantes, merecendo atenção especial do 
poder público. Essa violência está intimamente relacionada 
com o consumo de bebidas alcoólicas pelos torcedores. 

A matéria em questão objetiva uma redução imediata da 
estatística assustadora que aponta um grande número de 
incidentes entre torcedores, quando da realização de 
partidas de futebol em Minas Gerais, e a garantia da 
integridade física dos torcedores, que devem utilizar os 
estádios como meios de diversão e lazer, e não, como palco 
de contendas, que só podem resultar em problemas para a 
sociedade. 
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Não há dúvida de que os episódios recentes ocorridos nos 
estádios de futebol do País e do Estado justificam, a bem do 
interesse coletivo, a adoção de procedimentos legislativos e 
administrativos com vistas à redução da violência. Assim, 
são inegáveis a oportunidade e a conveniência da proposição 
sob comento, que se compatibiliza com os interesses da 
administração pública e com os anseios do povo mineiro. 

Por outro lado, compete ao Estado manter e preservar a 
ordem pública e a incolumidade da pessoa e do patrimônio, 
conforme dispõe o inciso VI do art. 10 da Constituição 
Estadual. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 337/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente Durval Ângelo, relator 

Leonídio Bouças - Marcos Helênio. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 345/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto 
de lei em apreço tem por objetivo autorizar 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. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/7/95, a 

proposição foi distribuída a esta Comissão para o exame de 
sua competência, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Criada em virtude de imperativo constitucional devidamente 

consignado no art. 81 do Ato da Disposições Constitucionais 
Transitórias da Carta mineira, a UEMG representa uma das 
mais importantes realizações deste Estado em prol do 
desenvolvimento da educação. O objetivo primordial dessa 
autarquia é o de promover o ensino superior em todo o 
território mineiro, atendendo às demandas de cada região, 
segundo suas vocações e potencialidades peculiares. 
Instituída e organizada pela Lei nQ 11.539, de 22/7/94, a 

UEMG constituiu-se, primeiramente, pela incorporação e pela 
absorção de várias entidades de ensino superior. Em seus 
planos de trabalho, conforme consta na referida lei 
estadual, insere-se a intenção de essa Universidade vir a 
integrar novas fundações de ensino superior situadas no 
interior do Estado, objetivando expandir a sua atuação da 
maneira mais abrangente possível. 
Conforme dispõe o art. 42 da Lei nQ 11.539, de 1994, o qual 

prevê a incorporação progressiva, pela UEMG, das fundações 
de ensino superior que especifica, o projeto em questão 
acrescenta à Universidade uma entidade educacional a 
Escola Superior de Agronomia e Ciências de Machado. Nos 
termos ~o art. 1Q do projeto, a referida Escola, atualmente 
pertencente à Fundação Educacional de Machado, seria 
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recebida pela UEMG como unidade associada, até ser 
definitivamente absorvida por ela. Entendemos que a medida 
proposta coincide com um dos objetivos da UEMG, o de 
estender-se pelo interior mineiro. 

A matéria insere-se no rol da competência do Legislativo 
Estadual, consoante prevê o art. 24, IX, da Magna Carta. 
Sendo assim, inexiste óbice à tramitação do projeto nesta 
Casa. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei nQ 345/95. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Antônio Genaro - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 368/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 
análise visa a autorizar o Poder Executivo a alienar imóveis 
de propriedade do Estado. 

Publicada em 5/8/95, a proposição foi encaminhada a esta 
Comissão, para ser examinada quanto aos aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais, nos termos do art. 195, c/c o art. 
103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A autorização do Legislativo é exigência para a alienação 

de bens imóveis do Estado, normatizada pela Lei Federal nQ 
8.666, de 21/6/93, posteriormente alterada pela Lei Federal 
nQ 8.883, de 8/6/94, que estabelece, em seu art. 17, que "a 
alienação de bens da administração pública, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificado, 
será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa 
para órgãos da administração direta e entidades autárquicas 
e fundacionais e, para todos, inclusive as entidades 
paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação 
na modalidade de concorrência .... ". 

Observando o disposto no referido artigo, de que a 
alienação de bens imóveis públicos só pode efetivar-se 
quando subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, presume-se que, com a alienação 
pretendida, na modalidade de venda, o Estado poderá gerar 
receita suscetível de atender a áreas prioritárias de ação 
governamental. 

No tocante às exigências de ordem pública, especificamente 
quanto à existência ou não de afetação dos imóveis, cumpre 
observar que, na Mensagem nQ 30/95, do Governador do Estado, 
que acompanha a proposição, consta que o Executivo não tem 
nenhum interesse de utilização pública para as propriedades 
que menciona no projeto de lei enviado a esta Casa. Além 
disso, a matéria vem acompanhada da avaliação prev1a dos 
imóveis, conforme determina o art. 17, I, da legislação 
federal anteriormente citada. 
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Como o projeto 
disciplinam a 
constitucional à 

em análise atende aos preceitos legais que 
matéria, não encontramos óbice legal e 
sua tramitação. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
368/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 375/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Murta, a proposição em 
análise pretende seja declarada de utilidade pública a 
Associação Comunitária Vida Nova do Morro Alto, com sede no 
Município de Vespasiano. 

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. 

Fundamentação 
A mencionada Associação é de natureza filantrópica e tem 

empreendido ações pela melhoria das condições de vida no 
bairro que lhe empresta o nome. Entre outras iniciativas, 
proporciona aos seus filiados apoio financeiro e sócio-
cultural, na medida de suas possibilidades. 

Em razão dessas considerações, julgamos ser a entidade 
merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 375/95 no 1Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 376/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em 
referência tem por finalidade declarar de utilidade pública 
a Sociedade de Prevenção e Assistência aos Cancerosos de 
Raul Soares - SOPAC -, com sede no Município de Raul Soares. 
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à 

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe, agora, 
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria 
para o 1Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A mencionada Sociedade é uma entidade civil sem fins 

lucrativos, que visa, primordialmente, à promoção dos 
carentes cancerosos. 

Com funcionamento regular há mais de dois anos, tem 
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prestado inestimáveis serviços a esses doentes, 
proporcionando-lhes atendimento médico, hospitalar e 
ambulatorial gratuitos. 

Conceder-lhe, pois, o título declaratór1o de utilidade 
pública parece-nos iniciativa da mais alta relevância. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à 

aprovação do Projeto de Lei ng 376/95 no 1Q turno, em sua 
forma original. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 377/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Geraldo 
Nascimento, visa a declarar de utilidade pública a Creche 
Amor e Luz, com sede no Município de Timóteo. 

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 prevê o art. 104, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Creche, entidade civil sem fins lucrativos, foi 

instituída com o objetivo de atender a crianças carentes 
cujas mães trabalham fora do lar e não podem custear semi-
internato para seus filhos. 
A entidade presta às crianças sob seus cuidados assistência 

moral, didática e pedagógica, visando à sua integração na 
sociedade. 

Dessa forma, oportuno se faz o acolhimento da proposição em 
apreço. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, 

Projeto de Lei nc 377/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

no 1Q turno, do 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 380/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em causa, de autoria do Deputado Almir 

Cardoso, tem como objetivo instituir o Programa de Garantia 
de Renda Mínima para famílias com filhos em situação de 
risco e dar outras providências. 
Publicado em 10/8/95, foi o projeto distribuído a esta 

Comissão para receber parecer quanto à sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe visa a instituir um programa de 
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cunho assistencial e de caráter permanente, voltado para as 
famílias que auferem renda máxima mensal equivalente ou 
inferior a R$200,00. 
A partir da interpretação dos seus diversos dispositivos, 

vislumbra-se que o principal alvo do projeto é o combate à 
miséria por meio da adoção de uma política governamental de 
distribuição de renda. 

Por outro lado, há que se destacar, também, a sua 
contribuição para m1n1m1zar o sério problema da evasão 
escolar, que afeta um contingente numeroso de crianças na 
faixa de idade compreendida entre 7 e 14 anos. Conforme o 
art. 5Q do projeto, para fazer jus ao benefício, a família 
terá que comprovar, entre outros requisitos, a matrícula 
escolar dos filhos. 

Dessa forma, a proposição está conforme o que dispõe o art. 
23, X, da Constituição Federal, bem como o art. 11, X, da 
Carta mineira. Quanto à iniciativa para inaugurar o processo 
legislativo no caso, entendemos ser aplicável o art. 61, 
XVII, da Constituição Estadual. 

Com efeito, do ponto de vista da juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, a proposição não encontra 
óbice; porém, para excluir dela comandos que entendemos ser 
incompatíveis com o ordenamento jurídico-constitucional 
vigente (art. 6Q, c/c o art. 90, XIV, da Constituição 
mineira), apresentamos, ao final do nosso parecer, a Emenda 
nQ 1. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
380/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Suprimam-se os§§ 1Q, 2Q e 3Q do-art. 4Q. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 399/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o Projeto de Lei nQ 
399/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação de 
Crianças Deficientes - ACD com sede no Município de 
Uberaba. 
Publicado, veio o projeto a esta Comissão para exame 

preliminar, nos termos do art. 103, v, "a'', c/c o art. 195, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação atende aos requisitos estipulados 

pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, conforme a documentação 
apresentada, que comprova a sua personalidade jurídica, o 
seu tempo de funcionamento, a idoneidade e a não-remuneração 
de sua diretoria. 

Sonclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
399/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Arnaldo Penna- Alencar da Silveira Júnior. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 4oo;ss 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado José 
Bonifácio, visa autorizar o DER-MG a reflorestar, em 
parceria, as margens das rodovias estaduais. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/8/95, a matéria 

foi distribuída a esta Comissão para exame preliminar quanto 
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Encontra-se em vigor no ordenamento jurídico estadual a Lei 

nQ 4.734, de 2/5/68, que institui a obrigatoriedade da 
arborização das rodovias de responsabilidade do Estado. 

Conforme os seus termos, cabe ao DER-MG arborizar as 
margens das rodovias sob sua responsabilidade, de 
preferência com árvores frutíferas, podendo fazer ajustes, 
acordos e convênios com Prefeituras, entidades estatais, 
paraestatais e particulares. 

Dessa forma, o projeto em apreço não traz nenhuma inovação 
jurídica ao tema, sendo, portanto, inócuo, pois a mencionada 
instituição já tem a autorização legal para reflorestar as 
margens das rodovias sob sua circunscrição. 

A propósito, o art. 13 da Constituição Estadual estabelece 
que a atividade de administração pública dos Poderes do 
Estado e a de entidade descentralizada se sujeitam ao 
princípio da razoabilidade. 

~ 

Segundo o mestre Celso AntOnio Bandeira de Melo, "enuncia-
se com este princípio que a Administração, ao atuar no 
exercício de discrição, terá de obedecer a critérios 
aceitáveis do ponto de vista racional. em sintonia com o 
senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das 
finalidades que presidiram a outorga da competência 
exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não 
serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas e 
portanto jurisdicionalmente invalidáveis as condutas 
desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com 
desconsideração às situações e circunstâncias que seriam 
atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, 
sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei 
atributiva da discrição manejada" ("Curso de Direito 
Administrativo", pág. 54, Malheiros Editores, 5ª edição, 
1994). 

Com efeito, ainda que esse princípio se volte para a 
atividade de administração pública, no que diz respeito à 
movimentação da máquina estatal, sua aplicação à elaboração 
do direito com maior propriedade deve se manifestar. Seria 
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desarrazoado e perda de tempo para o Legislativo debruçar-se 
sobre uma matéria quando esta não traz em seu bojo nenhuma 
alteração ou novidade ao ordenamento jurídico, como é o caso 
do projeto em tela. 

A matéria se nos afigura, portanto, em face da existência 
de legislação pertinente, sob outra ótica de análise, qual 
seja a da fiscalização da atividade da entidade responsável 
quanto ao cumprimento da Lei nQ 4.734, de 1968. 

Conclusão 
Ante o aduzido, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
nQ 400/95. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Alencar da Silveira Júnior - Leonídio Bouças. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

'Nº 401/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Olinto Godinho, o Projeto de Lei nQ 

401/95 visa a declarar de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Cansanção - CDC -, com sede 
no Município de São João Evangelista. 

Publicado, veio o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 103, V, "a", c/c o art. 195, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição está corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista 
na Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 
Verifica-se, pois, que a entidade em análise tem 

personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de 
dois anos e sua diretoria é composta por pessoas id6neas, 
que não recebem remuneração pelo exercício de suas funções. 

Em face da necessidade de se acrescentar sigla ao nome da 
entidade, apresentamos emenda ao art. 1Q do projeto. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
401/95 com a Emenda nQ 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
1, redigida a seguir. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

de Desenvolvimento Comunitário de Cansanção - CDC -, com 
sede no Município de São João Evangelista.". 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Alencar da Silveira Júnior - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

'Nº 403/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo Nas~imento, o Projeto de Lei 

nQ 403/95 visa a declarar de utilidade pública a União 



z 
i3 

"' ~ ... 
E 
õ 
:S 
"' V> 

"' E o v; 
Vi 
o 

"C 

"' C> 

·~ .. 
ãi c. 
o 
V> 
V> 

"' c. 
E 

263 

Espírita da Fraternidade - UNESF -, com sede no Município de 
Timóteo. 

Publicado, veio o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 103, V, "a", c/c o art. 195, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição está corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública prevista na 
Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 
Constata-se, pois, que a entidade está em 

mais de dois anos, tem personalidade 
diretoria é composta por pessoas idôneas, 
pelos cargos que ocupam. 

Conclusão 

funcionamento há 
jurídica e sua 
que nada recebem 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
403/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 416/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Comissão de Agropecuária e Política Rural, o 
projeto de resolução em estudo tem por escopo aprovar, em 
conformidade com o disposto no art. 62, inciso XXXIV, da 
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas 
que menciona. 

Nos termos do disposto no art. 195, c/c o art. 103, V, "a", 
do Regimento Interno, após publicado, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão, a fim de receber parecer quanto 
à juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O referido dispositivo constitucional atribui à Assembléia 

Legislativa a competência privativa de aprovar previamente a 
alienação ou a concessão de terra pública, ressalvado o 
disposto no art. 247, § 3Q, da Carta Estadual, a saber: 
aquela prevista no plano de reforma agrária estadual, 
aprovado em lei, bem como a que se enquadrar na categoria da 
concessão gratuita de domínio. 

Do exame dos autos de processos administrativos que 
consubstanciam o projeto de resolução, constata-se que todos 
foram corretamente instruídos e que nenhum deles diz 
respeito às ressalvas acima mencionadas. 
Portanto, não há óbice à tramitação e aprovação da matéria. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de 
Resolução nQ 416/95 na forma originária. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente e relator Alencar da 

Silveira Júnior -Arnaldo Penna . 
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 247/95 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 
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Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em 

exame, que pretende declarar de utilidade pública o 
Sindicato Rural de Sobrália, com sede no Município de 
Sobrália, foi aprovado no 1Q turno, sem emenda. 

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre a matéria para o 2Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O mencionado Sindicato tem por final idade 

direitos e os interesses de seus associados 
autoridades administrativas e judiciais, além 
como órgão técnico e consultivo no levantamento 
dos problemas da classe que representa. 

proteger os 
perante as 

de colaborar 
e na solução 

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja 
declarada de utilidade pública. 

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

nQ 247/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Arnaldo Canarinho, relator. 

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 301/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em 

exame objetiva declarar de utilidade pública o Conselho das 
Associações de Moradores de Manhuaçu - COAMMA -, com sede no 
Município de Manhuaçu. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, em sua forma original, cabe 

a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria 
para o 2Q turno, em cumprimento das disposições do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O COAMMA tem por finalidade congregar 

moradores dos bairros de Manhuaçu, 
apoiando-as nas campanhas que visam 
desenvolvimento comunitário. 

as associações 
fortalecendo-as 

a promover 

de 
e 
o 

Dessa forma, julgamos oportuno 
declarada de utilidade pública. 

que a entidade seja 

Entretanto, faz-se necessário alterar 
do projeto, . objetivando a correção do 
que fazemos por meio da Emenda nQ 1, 
deste parecer. 

Conclusão 

a redação do art. 1Q 
nome da entidade, o 

apresentada ao final 

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 301/95 no 2Q turno, com a Emenda nQ 1, redigida a seguir. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se a seguinte redação ao art. 1Q: 
"Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

das Associações de Moradores de Manhuaçu - COAMMA -, -, com 
sede no Município de Manhuaçu.". 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
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NQ 367/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise 

cria o Fundo Estadual de Saúde FES e dá outras 
providências. 
Aprovado no 1Q turno, com as Emendas nQs 1, 2 e 4, retorna 

o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2Q 
turno, cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, 
que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Conforme parecer anterior desta Comissão, a matéria não 

encontra óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à 
sua aprovação. 
Trata-se de estabelecer o caixa un1co, o que dará maior 

racionalidade e transparência à alocação dos recursos 
destinados à saúde no Estado, além de facilitar o controle e 
a fiscalização por parte do Conselho de Saúde e do próprio 
Governo. 

A sua criação já estava prevista entre as diretrizes 
traçadas para a saúde no Plano Plurianual de Ação 
Governamental de Minas Gerais - PPAG - 1992/95, bem como na 
legislação federal, destacadamente na Lei ng 8. 141, de 1990. 
As despesas do Fundo, em 1995, correrão à conta das 

dotações orçamentárias destinadas às atividades-fim da 
Secretaria de Estado da Saúde, relacionadas no art. 12 do 
projeto. 

Para 1996, as dotações para o Fundo poderão ser incluídas 
na lei orçamentária, em virtude de o projeto que o cria ter 
entrado em tramitação nesta Casa antes de 31/8/95, conforme 
autoriza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Conforme acordo de Lideranças previamente estabelecido, 

apresentamos, na oportunidade, as Emendas ngs 1 a 5. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 367/95 na forma do vencido no 1Q turno, com as 
Emendas nQs 1 a 5, a seguir redigidas. 

EMENDA NQ 1 
Acrescente-se ao art. 3Q o seguinte parágrafo: 
"Art. 3Q - ............. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
§ 1Q Não constituem recursos do Fundo as dotações 

orçamentárias e as receitas próprias das fundações 
vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde.". 

EMENDA NQ 2 
Acrescente-se ao art. 8Q o seguinte inciso: 
"Art. 8Q - ............. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
V - 1 (um) representante da Comissão de Saúde e Ação Social 

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.". 
EMENDA No 3 

Dê-se ao inciso V do art. 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q - ................................. . 
v - pacientes que necessitem de assistência não incluída 

nos sistemas de pacamento ambulatorial e hospitalar do 
SUS.". 



EMENDA NQ 4 
Acrescente-se onde convier: 
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"Art ..... -Fica revogado o f único do art. 1Q da Lei nc 
11.829, de 1995.". 

EMENDA No 5 
Acrescente-se à Lei nc 11.829, de 1995, o seguinte artigo: 
"Art. Esta lei será regulamentada pelo Poder 

Executivo no prazo de 120 dias.". 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente e relator- Romeu Queiroz 

Alencar da Silveira Júnior Marcos Helênio Geraldo 
Rezende- Bilac Pinto. 

Redação do Vencido no lQ Turno 
PROJETO DE LEI No 367/95 

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

que tem por objetivo criar condições financeiras e de 
administração de recursos destinados ao desenvolvimento das 
ações e serviços de saúde, executados ou coordenados pela 
Secretaria de Estado da Saúde, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS-MG. 
Art. 2Q Poderão ser beneficiários de operações com 

recursos do Fundo: 
I- órgãos e entidades públicas federais, estaduais e 

municipais responsáveis pela execução das ações e dos 
serviços de saúde no Estado de Minas Gerais; 
II - pessoas físicas e entidades privadas, contratadas ou 

conveniadas, na forma da lei, para execução de ações ou 
prestações de serviços ao SUS-MG; 
III - municípios do Estado e fundos municipais de saúde; 
IV - consórcios intermunicipais de saúde; 
V - pacientes que necessitem de assistência não incluída 

nas tabelas do Sistema de Informações Ambulatoriais do 
Sistema Único de Saúde SIA-SUS e do Sistema de 
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SIH-
SUS. 

Art. 3Q- Constituem recursos do Fundo: 
I - dotações consignadas no orçamento do Estado e em 

créditos adicionais; 
II - recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde -

FNS; 
III - transferências oriundas do orçamento da Seguridade 

Social; 
IV - receitas decorrentes de contratos, convênios, acordos 

e ajustes; 
V- doações, auxílios, contribuições e legados que lhe 

venham a ser destinados; 
VI recursos provenientes de multas decorrentes de 

condenação civil ou de imposição de penalidade 
administrativa prevista em lei; 

VII resultados das aplicações financeirns das 
disponibilidades temporárias; 
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VIII -
Fundo. 

recursos de qualquer origem, desde que não onerem o 

Parágrafo único - O Fundo, por intermédio de sua gestora, 
poderá manter conta no Banco do Brasil pa~a a movimentação 
de recursos provenientes do Governo Federal. 
Art. 4Q- O FES, de natureza e individuação contábeis, terá 

prazo de duração indeterminado, e seus recursos serão 
utilizados: 

I na forma de transferências 
beneficiários, para atender a despesas 
capital relativas ao desenvolvimento de 
serviços estabelecidos no SUS; 

ou repasses aos 
de custeio e de 

ações, atividades e 

II - como pagamento aos beneficiários indicados no inciso 
II do art. 2Q por ações executadas ou serviços prestados ao 
SUS; 

III - para a execução de projetos, programas e atividades 
previstos no SUS, sob a coordenação da Secretaria de Estado 
da Saúde. 
Art. 5Q -As condições de transferência ou repasse de 

recursos e de pagamentos, bem como os requisitos e as 
condições a serem exigidos dos beneficiários obedecerão às 
disposições legais estabelecidas para o funcionamento do 
SUS, até mesmo no que concerne às deliberações e à 
fiscalização do Conselho Estadual de Saúde. 
Parágrafo único - A transferência de recursos referentes a 

programas de ações de saúde coletiva, de operações da rede 
assistencial e de capacitação de recursos humanos, em nivel 
municipal, poderá ser realizada por meio de repasses diretos 
e automáticos aos fundos municipais de saúde, desde que 
sejam cumpridos os requisitos do art. 4Q da Lei Federal nQ 
8. 142, de 28 de dezembro de 1990. 

Art. 6Q -O Fundo terá como gestora a Secretaria de Estado 
da Saúde, com as atribuições previstas no art. 4Q, inciso I, 
da Lei Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, com a 
redação dada pela Lei Complementar nQ 36, de 19 de janeiro 
de 1995, e na legislação federal pertinente, observado 
também o disposto no parágrafo único do art. 3Q desta lei. 

§ 1Q - A gestora poderá celebrar convênios ou contratos em 
nome do Fundo, com vistas à utilização de seus recursos, 
conforme previsto nos incisos I e II do art. 4Q desta lei. 

§ 2Q A gestora se obriga a apresentar relatórios 
específicos à Secretaria de Estado da Fazenda, na forma em 
que forem solicitados. 

Art. 7Q -O agente financeiro do Fundo será o Banco do 
Estado de Minas Gerais BEMGE , com as atribuições 
definidas no art. 4Q, inciso II, da Lei Complementar nQ 27, 
de 18 de janeiro de 1993, com a redação dada pela Lei 
Complementar nQ 36, de 19 de janeiro de 1995. 

§ 1Q - A remuneração do agente financeiro será fixada pelo 
grupo coordenador, observadas as normas do SUS e as 
diretrizes do Conselho Estadual de Saúde. 

§ 2Q - O agente financeiro se obriga a apresentar à gestora 
e à Secretaria de Estado da Fazenda relatórios específicos 
na forma em que forem solicitados. 
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Art. 8Q- O grupo coordenador será integrado por: 
I - 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado da 

Saúde; 
II - 1 (um) 

Planejamento e 
III - 1 (um) 

Fazenda; 

representante da 
Coordenação Geral; 

representante da 

Secretaria 

Secretaria 

IV - 1 (um) representante do BEMGE. 

de Estado do 

de Estado da 

Parágrafo único -As deliberações do grupo coordenador 
relativas às atribuições definidas no art. 4Q, inciso III, 
da Lei Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, deverão 
observar as diretrizes e orientações específicas do Conselho 
Estadual de Saúde - CES. 
Art. 9Q- Compete à Secretaria de Estado da Fazenda: 
I a supervisão financeira da gestora e do agente 

financeiro, especialmente no que se refere à elaboração da 
proposta orçamentária anual do Fundo e do cronograma 
financeiro da receita e da despesa; 
II- a definição sobre a aplicação das disponibilidades 

transitórias da caixa, nos termos do art. 6Q da Lei 
Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, com a redação 
da Lei Complementar nQ 36, de 18 de janeiro de 1995; 
III -a análise de prestação de contas e dos demonstrativos 

financeiros do Fundo, sem prejuízo das análises do Tribunal 
de Contas do Estado. 
Art. 10- Os demonstrativos financeiros do Fundo obedecerão 

ao disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964, 
e nas normas gerais e específicas do Tribunal de Contas do 
Estado. 
Art. 11 -O Poder Executivo expedirá o regulamento do 

Fundo. 
Art. 12 -No exercício de 1995, as despesas do Fundo 

correrão à conta das atividades 1321.13754284.148, 
1321.13754284.219, 1321.13754284.221 e 1321.13752174.266 do 
orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, de que trata a 
Lei nQ 11.803, de 18 de janeiro de 1995. 
Art. 13 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 14- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 581/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o requerimento em 

tela tem por finalidade solicitar ao Presidente da CEMIG o 
envio a esta Casa das seguintes informações: 
-planilhas de cálculos utilizadas na cobrança das tarifas 

das diversas categorias de consumidores; 
- relação dos 50 maiores devedores da entidade, entre as 

categorias de consumidores industriais, comerciais e 
residenciais; 
- demonstrativo das receitas da empresa, discriminadas, no 

caso das oriundas de tarifas, por categoria de consumidor; e 
- proc~dimentos adotados para a cobrança de consumidores 

inadimplentes, por categoria. 
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Publicada em 3/8/95, vem a propos1çao à Mesa para receber 
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência 

privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto 
no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, "in verbis": 

"Art. 62- Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
I - ......................................... . 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluidos os da administração indireta;". 
O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54, § 

3Q, da Carta Estadual, transcrito a seguir: 
"Art. 54 - .................................. . 
§ 3Q - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 

informação a dirigente de entidade da administração 
indireta, ao Comandante-Geral da Policia Militar e a outras 
autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no 
prazo de 30 (trinta) dias, ou a prestação de informação 
falsa constituem infração administrativa, sujeita a 
responsabilização.". 
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do 

Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento 
Interno. 
A solicitação em apreço visa a obter informações que dêem 

maior transparência à politica tarifária praticada pela 
entidade mencionada e ao tratamento dispensado a seus 
consumidores, o que é de grande importância para o Poder 
Legislativo e para o povo mineiro, na medida em que 
possibilitará averiguar a existência de irregularidades 
quanto aos aspectos mencionados. 

No que tange ao mérito, portanto, entendemos versar a 
proposição sobre matéria conveniente e oportuna, visto ter 
por objetivo a solicitação de informações que subsidiarão a 
ação fiscalizadora da Assembléia Legislativa em questão de 
interesse público. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 581/95. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 

1995. 
Wanderley Ávila, Presidente- Ibrahim Jacob, relator 

Sebastião Navarro Vieira Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Antônio Júlio . 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 593/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o 

requerimento em causa solicita seja transcrito, nos anais da 
Casa, o artigo intitulado "Audiências públicas em Minas 
Gerais", do Sr. Gilson Assis Dayrell, divulgado no jornal 
"Estado de Minas", em 30/7/95. 
Publicada em 3/8/95, vem a matéria à Mesa para receber 

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

A proposição em apreço está sujeita à deliberação do 
Plenário, conforme estatui o art. 245, XIII, do Regimento 
Interno, "in verbis": 
"Art. 245- Será submetido a votação o requerimento escrito 

que solicitar: 
I - .......................................... . 
XIII - inserção, nos Anais da Assembléia, de documentos e 

pronunciamentos não oficiais, especialmente relevantes para 
o Estado;". 

O artigo cuja transcrição o requerimento em causa propõe 
versa sobre ações que estão sendo desenvolvidas 
conjuntamente pelos três Poderes do Estado, pelos Governos e 
pelas comunidades dos municípios. Especial destaque foi dado 
às audiências públicas regionais realizadas pela Assembléia 
Legislativa, trabalho sobre o qual foi feito o seguinte 
comentário: "Por tudo isso, cabe divulgar a experiência 
mineira de audiências públicas, pelo seu elevado conteúdo 
democrático e como um exemplo concreto de exerc1c1o da 
cidadania e de integração da ação do Poder Público". 

Comungamos com a opinião do autor do artigo mencionado e 
consideramos que o assunto abordado é plenamente pertinente, 
uma vez que mostra ao País mais uma missão institucional que 
vem sendo cumprida pela Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, fazendo desta Casa um exemplo para os demais Poderes 
Legislativos brasileiros. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 593/95. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 

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

-Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob-
Antônio Júlio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 594/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o 

requerimento em tela solicita seja transcrito nos anais da 
Casa o artigo "Precipitação e Fanatismo", do Deputado Ermano 
Batista, veiculado no jornal "Estado de Minas", edição de 
22/7/95. 
Publicada em 3/8/95, vem a proposição à Mesa para receber 

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

Fundamentação 
O requerimento em exame está sujeito à apreciação do 

Plenário, conforme estatui o art. 245, XIII, do aludido 
estatuto, "in verbis": 

"Art. 245 -Será submetido a votação o requerimento escrito 
que solicitar: 

XIII - inserção, nos anais da Assembléia, de documentos e 
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pronunciamentos não oficiais, especialmente relevantes para 
o Estado.". 

Os limites dentro dos quais pode ou não ser acolhido o 
pedido de transcrição de matéria nos anais da Casa são 
inferidos da própria redação do supracitado inciso, o qual 
estabelece que os documentos ou pronunciamentos não oficiais 
a serem transcritos devem ser especialmente relevantes para 
o Estado. 

Revela-se o artigo subsídio valioso à consolidação do 
conceito de austeridade e zelo de que goza o Poder 
Legislativo junto à opinião pública, uma vez que rebate com 
brilhantismo falsas acusações imputadas à Casa. Sua 
transcrição nos anais da Assembléia é, assim, plenamente 
pertinente, pois deixará registrada, para o povo mineiro e 
as futuras gerações, a convicção de que seus representantes 
honram as tradições de nossa história. 

Dessa forma, entendemos deva a proposição ser acolhida por 
esta Comissão Executiva. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 594/95. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 

1995. 
Wanderley Ávila, 

Sebastião Navarro 
Haueisen 

Presidente- Antônio Júlio, 
Vieira Rêmolo Aloise 

Ibrahim 

relator 
Maria José 

Jacob. 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 74a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 13 DE SETEMBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
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SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
correspondência: Ofícios e telegrama Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nQs 450 a 457/95 
Requerimentos nQs 719 a 722/95 - Requerimentos dos Deputados 
Glycon Terra Pinto, Antônio Júlio e Alberto Pinto Coelho-
Comunicações: Comunicações dos Deputados Carlos Pimenta, 
Simão Pedro Toledo, Paulo Schettino, Gil Pereira e Geraldo 
Santanna e da Comissão de Assuntos Municipais - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Rezende, Carlos 
Pimenta e Ivair Nogueira - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: 
Abertura de inscrições Palavras do Sr. Presidente 
Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e votação 
de pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei Complementar nQ 
6/95; requerimento do Deputado José Bonifácio (adiamento da 
discussão); aprovação do requerimento Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto; deferimento -
Requerimentos dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Antônio 
Júlio e da Comissão de Assuntos Municipais; aprovação 
Declaração de voto - Requerimento da Comissão de Assuntos 
Municipais; aprovação - Declaração de voto - Questões de 
ordem - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
votação de proposições: Discussão, em 2Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 4/95; encerramento da discussão; questão de ordem; 
leitura das Emendas nQs 1 a 5; votação do projeto, salvo 
emendas; aprovação; votação das Emendas nQs 1 a 5; aprovação 
- Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 16/95; 
aprovação, na forma do vencido em 1Q turno - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho Arnaldo Canarinho Bilac Pinto 
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gilmar 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 - ~1arcelo Gonçalves - Marco Régis -
Maria Olívia- Mauri Torres- Paulo Piau- Paulo Schettino-
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Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Helvécio -Simão Pedro Toledo 
Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

Correspondência 
- O Deputado Ibrahim Jacob, 3g-Secretário nas funções de 

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal, e da 
Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Apurar 
Denúncias Veiculadas na Imprensa Nacional sobre a Atividade 
de Mineração no Brasil, comunicando a realização de 
audiências públicas nos dias 21 e 22/9 do corrente ano, nas 
cidades de Belo Horizonte e Governador Valadares. 

Do Sr. Alfredo Paiva, Prefeito Municipal de Abadia dos 
Dourados, manifestando o desejo da população local de que o 
referido município fique sob a jurisdição da região 
administrativa, com sede a ser instalada em Uberlândia. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 343/95.) 

Do Sr. Soelson Barbosa Araújo, Prefeito Municipal de 
Turmalina, em retificação de declaração anterior, informando 
que o referido município possui 586 moradias. (- À Comissão 
de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. José Constantino Gonçalves, Prefeito Municipal de 
Raul Soares (2), em atenção ao Ofício ng 1.649/95, desta 
Casa, esclarecendo que o número de moradias existentes nos 
Distritos de Santana do Tabuleiro e São Vicente da Estrela 
não foi informado, em virtude de os referidos distritos não 
terem atingido o número de eleitores exigido por lei em 
19/1/95, segundo pronunciamento do TRE. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Jesuíno Geraldo Andrade, Prefeito Municipal de Ubaí, 
confirmando a existência, no núcleo urbano do Distrito de 
Ponto Chique. de 462 edificações, das quais 415 são 
moradias. (- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. José Constantino Gonçalves, Prefeito Municipal de 
Raul Soares, encaminhando, em atendimento a solicitação 
desta Casa, relatório que contém dados referentes ao número 
de moradias existentes na zona urbana do Distrito de 
Vermelho Novo, pertencente ao citado município. (- À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr.. Mozar Borges Pereira, Prefeito Municipal de 
Bolfinópolis de Minas (2), informando, por meio de 
certidões, o número de moradias existentes nas Vilas 
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Natalândia e Dom Bosco, pertencentes ao citado município. (-
À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Da Sra. Rosa Maria Bicalho, Presidente do Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal - UNAFISCO 
SINDICAL - DS - BH, enviando cumprimentos pela homenagem 
recebida da União dos Varejistas de Minas Gerais. 

Do Sr. José Galdino de Almeida e outros, ex-funcionários da 
MinasCaixa, solicitando a intercessão desta Casa junto ao 
Governo do Estado e ao Secretário da Fazenda a fim de que 
possam adquirir os direitos que mencionam. (- À Comissão de 
Administração Pública). 

Do Sr. José Roberto Fontes Castro, Presidente da Associação 
dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga ASPARPI , 
encaminhando cópia de ofício enviado ao Presidente da 
República em que solicita se suspenda a concessão para 
construção de duas hidrelétricas no citado rio, no Município 
de Ponte Nova. (-À Comissão de Política Energética.) 

Do Sr. José Roberto Fontes Castro, Presidente da Associação 
dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga ASPARPI , 
solicitando o apoio da Casa à escolha do Município de Ponte 
Nova como sede de uma região administrativa. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei nQ 343/95.) 

Do Sr. Marcelo dos Santos, Diretor do "Jornal de Saúde", 
desta Capital, encaminhando cópia de ofício enviado ao 
Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revistas do Estado de 
Minas Gerais em que pleiteia tratamento igual ao destinado a 
outros jornais de circulação menor e solicitando apoio da 
Casa a essa questão. 

Do Sr. Adirson Pereira Souza e outros e da Comissão 
Interdistrital Pró-Anexação dos Distritos de Cordeiro de 
Minas e São Cândido a Ipatinga, solicitando o apoio da Casa 
à aprovação da realização de plebiscito nos referidos 
distritos quanto à sua anexação ao Município de Ipatinga. (-
À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Carlos Ferreira de Souza, do Município de 
Teresópolis, RJ, encaminhando cópia de relatório de 
pesquisas realizadas pela Fundação Universidade Federal de 
Viçosa no campo da cultura de tecidos vegetais, com vistas a 
projeto de plantio intensivo de tamareiras no Norte e no 
Nordeste de Minas (- À Comissão de Agropecuária.) 

Da Sra. Maria da Glória C. Tereza, da Associação Comercial 
e Industrial de Cabo Verde, em atenção a requerimento da 
Comissão Especial que analisa medidas administrativas 
relativas ao Banco do Brasil, informando que esse Banco 
presta relevantes serviços a todos os segmentos econômicos e 
sociais desse município e, particularmente, a essa 
Associação. (- À Comissão Especial Enxugamento do Banco do 
Bras i 1 . ) 

Do Sr. Pedro Luiz Cerize Filho, Presidente dÓ Diretório 
Municipal do PSDB de São Sebastião do Paraíso, comunicando o 
interesse do município em se tornar sede de uma 
administração regional. (-Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 
343/95.) 

Dos Srs. Antônio Sampaio Machado e Antônio Zacarias 
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Rodrigues, Presidentes das Comissões pela Não-Emancipação 
dos Distritos da Mantiqueira e de São Sebastião, do 
Município de Barbacena, e outros, solicitando que esta Casa 
interceda junto ao TRE-MG para que proceda a consultas 
plebiscitárias às populações desses distritos relativas às 
suas emancipações. 

(- À Comissão de Assuntos Municipais.) 
TELEGRAMA 

Do Sr. Rotie Junqueira Mendes, Presidente da Subseção da 
OAB no Município de Lavras, e outros, solicitando empenho 
para que se mantenha esse município como sede da Região 
Administrativa do Alto do Rio Grande. (- Anexe-se ao Projeto 
de Lei nQ 343/95.) 

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

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 450/95 

Altera a Lei nQ 7.230, de 17 de maio de 1978, que cria a 
Medalha do Mérito Barão de Eschwege. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os arts. 3Q e 4Q da Lei nQ 7.230, de 17 de maio 

de 1978, que cria a Medalha do Mérito Barão de Eschwege, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3Q -O agraciado com a medalha criada por esta lei, 
em cada ano, será escolhido por uma comissão composta pelos 
seguintes membros, sob a Presidência do primeiro: o 
Secretário de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e 
Energéticos, o Secretário de Estado de Indústria e Comércio, 
o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente, o Diretor da Escola de Minas de Ouro Preto, 
Presidente da Fundação Gorceix, o Presidente do Instituto 
Brasileiro de Mineração- IBRAM -. o Presidente do Instituto 
Brasileiro de Siderurgia, o Diretor-Presidente da Companhia 
Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, o Presidente da Casa 
de Eschwege e o Chefe do Cerimonial do Palácio do Governo, 
este como Secretário Executivo da comissão."; 

"Art. 4Q - A Medalha do Mérito Barão de Eschwege obedecerá 
ao modelo e às especificações aprovados pelo Secretário de 
Estado de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos.". 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Elbe Brandão 
Justificação: Pretende este projeto de lei a oportuna e 

necessária adequação dos procedimentos legais contidos nos 
arts. 3Q e 4Q da Lei nQ 7.230, de 17/5/78, em face da Lei nQ 
10.635, de 16/1/92, que transferiu da Secretaria de Estado 
de Indústria e Comércio para a Secretaria de Estado--de 
Recursos Mi~erais, Hídricos e Energéticos a competência 
referente a mineração, e em virtude do atual quadro 
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institucional do Estado de Minas Gerais. 
Esperamos contar com o apoio dos ilustres colegas deste 

parlamento à aprovação deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Política Energética para parecer, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, inciso XII, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 451/95 
Dá a denominação de Escola Estadual Nélson Ribeiro à Escola 

Estadual do Bairro Icaivera, localizada no Município de 
Betim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica denominada Escola Estadual Nélson Ribeiro a 

Escola Estadual do Bairro Icaivera, localizada no Município 
de Betim. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Ivair Nogueira 
Justificação: Nélson Ribeiro, filho de João de Deus e 

Aurora Emiliana, cuja família se acha radicada no Bairro 
Icaivera, em Betim, foi exemplo para todos que o conheceram. 
Aprendeu a ler e escrever por sua própria iniciativa e ainda 
ensinou aos irmãos, já que os pais, com sete filhos, sendo 
ele o mais velho, viviam em estado de pobreza em Jequitibá. 
Mais tarde, com a ajuda de seu padrinho Belarmindo Ortigão 

de Oliveira, de Lagoa Santa, Nélson Ribeiro teve seu 
encaminhamento profissional na Fábrica de Aviação de Lagoa 
Santa, como mecânico e motorista de caminhão. Por intermédio 
de seus chefes, que admiravam suas qualidades pessoais, e 
principalmente de seu esforço, conseguiu aprimorar seus 
conhecimentos. 
Posteriormente, ambicionando melhores condições para a 

família, transferiu-se para Belo Horizonte. Em sua 
profissão, viajava por todo o Brasil. 
Casado com D. Zilda Egídio, filha de italianos, e pai de 

nove filhos, dos quais seis sobreviveram, conseguiu 
encaminhar toda a família, educando-a e formando-a. 
Aperfeiçoou-se em mecânica, cuja especialização 

profissional foi devidamente reconhecida pelo mercado de 
trabalho em que atuava. 
Após sua aposentadoria, em 1982, continuou trabalhando até 

o seu falecimento, ocorrido em 25/12/88. 
Por ser pessoa muito querida na região e também por servir 

de exemplo para todos aqueles que o conheceram, entendemos 
justa a homenagem à sua memória. 

Em face do exposto, solicito o apoio dos nobres pares à 
aprovação deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 452/95 
Declara de utilidade pública a Guarda Mirim de Inhapim, com 
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sede no Município de Inhapim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Guarda 

Mirim de Inhapim, com sede no Município de Inhapim. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Djalma Diniz 
Justificação: A Guarda Mirim de Inhapim é uma entidade 

filantrópica destinada a congregar todos os meninos de 12 a 
15 anos de idade, com a finalidade de educá-los intelectual, 
moral, cívica e civilmente, baseada no amor a Deus, ao 
próximo e à Pátria. 
A entidade satisfaz os requisitos legais para obtenção do 

título declaratório de utilidade pública, quais sejam: 
funcionamento há mais de dois anos, prova de personalidade 
jurídica, diretoria idônea e inexistência de remuneração 
para os titulares de seus cargos. Solícito, assim, aos 
nobres pares apoio à aprovação desta proposição. 
-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 453/95 
Declara de utilidade pública ã Creche Grazia Barreca 

Castagna, 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 

Grazia Barreca Castagna, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A Creche Grazia Barreca Castagna foi fundada 

em 1989 com finalidades filantrópicas de caráter educativo, 
tendo como objetivos principais a guarda diurna de crianças 
normais até cinco anos de idade, cujas mães trabalhem fora 
de casa. e a melhoria das condições de vida de suas 
famílias, relativas a higiene, saúde, alimentação, educação 
e trabalho. 
Constituída por número ilimitado de sócios, a entidade não 

faz nenhuma discriminação no desenvolvimento de suas 
atividades beneméritas. 

Tornar a entidade de utilidade pública é o reconhecimento 
de seu excelente trabalho em prol dos mais necessitados. 
-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. 

PRDJETO DE LEI No 454/95 
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais São 
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Cristóvão - OSSC -, com sede no Município de Patrocínio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a entidade 

Obras Sociais São Cristóvão - OSSC -. com sede no Município 
de Patrocínio. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Romeu Queiroz 
Justificação: A entidade OSSC, em funcionamento desde 

outubro de 1992, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, 
de caráter beneficente, educativo e cultural. que tem por 
finalidade desenvolver obras para assistir crianças e 
famílias carentes. 
A entidade em questão em muito vem contribuindo com a 

comunidade carente do Município de Patrocínio, no intuito de 
garantir-lhe um nível de vida condigno. Dentro de suas 
possibilidades, a instituição poderá instalar e desenvolver 
obra assistencial em áreas afins com a em que atua. 

Mediante o exposto, justa e oportuna se torna a declaração 
de sua utilidade pública. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 455/95 
Declara de utilidade pública a Associação Patrocinense de 

Promoção Social APAPS com sede no Município de 
Patrocínio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Patrocinense de Promoção Social - APAPS com sede no 
Município de Patrocínio. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Romeu Queiroz 
Justificação: A Associação Patrocinense de Promoção Social 

tem por objetivo amparar as comunidades carentes, em 
especial as localizadas nas periferias urbanas e nas zonas 
rurais do Município de Patrocínio. 
Para atingir esse objetivo, a Associação empenha-se na 

distribuição de alimentos, vestuários, medicamentos e 
agasalhos, bem como na realização de palestras sobre higiene 
e saneamento básico nas áreas de sua atuação. 
Conduzindo-se por tais princípios, a entidade satisfaz os 

requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, 
razão por que ficamos na expectativa de que este projeto 
seja acolhido pelos nobres pares. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 456/95 
Dá a denominação de Dr. Djalma Torres ao Fórum da Comarca 

de Una í. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Passa a denominar-se Dr. Djalma Torres o Fórum da 

Comarca de Unaí. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Romeu Queiroz 
Justificação: Sempre é bom recordar nobilitantes feitos 

como os que realizou o ilustre jurista Dr. Djalma Torres. 
Seu berço natal foi Unaí, tendo nascido em 6/8/12. Foi 

casado com Flávia Gaia Torres, deixando descendência de 
treze filhos. 
Grandes conquistas o distinguiram, entre elas, destacamos: 

o exercício interino durante 13 anos, em Unaí, de Escrivão 
de Paz e Oficial do Cartório do Registro Civil, bem como o 
desempenho do cargo de Escrivão do Crime na referida 
comarca, após ter sido aprovado em concurso e ser nomeado 
pelo Governador do Estado em 27/1/56. 
Foram 33 anos de trabalho consecutivo, realizado com 

extrema dedicação. 
Dotado de rara sensibilidade humana, granjeou largo círculo 

de amizades, quer no cumprimento das atividades forenses, 
quer junto à sociedade unaiense. 

Por certo este parlamento, reconhecendo o altruísmo dos 
serviços prestados pelo insigne Dr. Djalma Torres, se 
empenhará na aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 457/95 
Dá a denominação de Dr. João Nepomuceno de Faria Pereira ao 

Fórum da Comarca de Patrocínio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Passa a denominar-se Dr. João Nepomuceno de Faria 

Pereira o Fórum da Comarca de Patrocínio . 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, de de 1995 . 
Romeu Queiroz 
Justificação: Uma das razões que orgulha Minas Gerais é 

poder reverenciar nomes como o do Dr. João Nepomuceno de 
Faria Pereira, que, no século passado, honrou a magistratura 
mineira . 

Os alicerces de sua personalidade foram construídos com 
sabedoria e rara sensibilidade humana, demonstradas nas 
lições de C1v1smo que nor:earam a sua caminhada pelo 
Judiciário mineiro. 
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Paracatu, no dia 15/5/1858, era filho de Maria 
Faria e de João Marciano de Faria, Barão de 

Caraça, onde foi colega de Olegário Estudou no Colégio do 
Maciel. 

Em 1886 foi nomeado Promotor Público de Rio Grande, onde 
hoje funcionam as Comarcas de Formiga, Itapecerica e Piuí. 
ocupou por quatro anos os cargos de Juiz Municipal e de 
órfãos de Santo Antônio dos Patos, bem como o de Juiz 
Substituto da Comarca de Carmo do Paranaíba. 
Justa, pois, é a homenagem que pretendemos prestar-lhe. 

Esperamos, portanto, o apoio dos nobres pares à aprovação 
deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 719/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 

formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais, Hídricos 
e Energéticos com vistas à construção de pequenas barragens 
no rio Preto, no Município de Rio Pardo de Minas. 

NQ 720/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais, Hídricos 
e Energéticos com vistas à construção de pequenas barragens 
no ribeirão existente no Município de Vargem Grande. (-
Distribuídos à Comissão de Política Energética.) 

NQ 721/95, do Deputado José Bonifácio, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento 
do Sr. Sizenando Rodrigues de Barros Filho, ocorrido em 
2/9/95, nesta Capital. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

NQ 722/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçônica Dignidade e Luta, localizada nesta Capital, 
por seus 20 anos de existência. (-À Comissão de Educação.) 

Do Deputado Glycon Terra Pinto, solicitando licença para 
participar, sem ônus para o poder público, do Encontro 
Literário da UNILIT, a realizar-se de 11 a 21 do corrente 
mês, em Miami, EUA. 

Do Deputado Antônio Júlio, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 1.771/93. 

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja 
formulado apelo ao Ministro dos Transportes e ao Diretor-
Geral do DNER com vistas a que tomem providências visando à 
redução do número de acidentes no trecho da Rodovia Fernão 
Dias localizado no Município de Itapeva. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Carlos Pimenta, Simão Pedro Toledo, Paulo Schettino, Gil 
Pereira e Geraldo Santanna e da Comissão de Assuntos 
Municipais. 

Oradores Inscritos 
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o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo 
Rezende. 
o Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, o assunto continua sendo a 
questão da falência dos municípios do Estado de Minas Gerais 
e o contra-senso na criação de novos municípios. Na tarde de 
ontem, recebi, em meu gabinete, a visita de algumas pessoas, 
líderes políticos da cidade de Ipatinga, que vieram com uma 
proposta, sem sombra de dúvida alvissareira, e que, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, merece da nossa parte o maior 
respeito, admiração e nosso irrestrito apoio. Está 
acontecendo um fato inusitado naquela região: existem, no 
Município de Caratinga, dois distritos chamados São Cândido 
e Cordeiro de Minas. Esses distritos pedem, por maioria 
absoluta, sua anexação à cidade de Ipatinga. Ora, notícia 
melhor do que essa, nesses tempos emancipacionistas, não 
pode existir. Demonstra que, realmente, naquela região do 
Estado de Minas Gerais, existem lideranças políticas 
comprometidas com o desenvolvimento e com a resolução dos 
problemas que afetam aquela sociedade. 
Ontem, por ocasião da visita que recebi de lideranças 

daquela região, assumi o compromisso de batalhar aqui, na 
Assembléia Legislativa, junto aos nossos colegas Deputados 
mineiros, para promover essa anexação. Se já existem tantas 
emancipações propostas, inclusive sem nenhuma viabilidade 
sócio-econômica, por que não dar oportunidade de se ampliar 
um município, como o de Ipatinga, que não possui área rural? 
Essa anexação triplicaria seu território e nunca faltariam 
recursos para investimentos naqueles distritos. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ninguém melhor do que este 

Deputado para defender essa idéia. Mesmo porque tenho dito 
reiteradas vezes aqui, em todas as oportunidades, que sinto 
hoje grande descrença e desolação com relação à criação de 
novos municípios em Minas Gerais, na atual circunstância 
econômica que o Estado e o País atravessam. Estamos vendo 
nos jornais, na televisão e no rádio, a toda hora, dizerem 
que, no Estado de Minas Gerais, existem 370 ou 374 
Prefeituras absolutamente inviabilizadas do ponto de vista 
econômico. Ora, se do ponto de vista econômico essas 
Prefeituras estão inviabilizadas, evidentemente, estarão 
inviabilizadas, também, do ponto de vista político. Para que 
servem os agentes políticos? Naturalmente, servem para, com 
suas idéias, sua contribuição, sua influência junto aos 
órgãos da administração, levarem os recursos necessários a 
esses municípios. Segundo a imprensa, essas 374 Prefeituras 
do Estado vivem única e exclusivamente de 0,6% do FPM de 
Minas Gerais, que lhes é destinado. É evidente que vamos 
subir à tribuna e defender a idéia da anexação dos Distritos 
de São Cândido e Cordeiro de Minas à cidade de Ipatinga. 
Quero aproveitar esta oportunidade para dizer que, embora 

seja do Triângulo e não tenha muito conhecimento dessa 
reunião, estou aqui porque fui procurado devido às idéias 
que defendemos nesta Assembléia Legislativa com relação à 
não-criação de municípios no Estado. Neste momento, quero 
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dizer, também, que muitos desses 374 municípios, quase que 
inviabilizados, estão localizados no Triângulo e no Alto 
Paranaíba. Ainda ontem, recebi dois telefonemas de pequenas 
cidades do Triângulo, em que me parabenizaram pela postura 
com relação à criação de distritos e por minha preocupação 
em tentar resolver a destinação de recursos para segurar 
aqueles municípios que estão, ameaçados, absolutamente 
inviabilizados do ponto de vista econ6mico-financeiro. 
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 

com muita alegria e até com entusiasmo assomo esta tribuna, 
na tarde de hoje, para dizer da nossa determinação de 
trabalhar com esse objetivo. Solicitamos aos colegas que 
pensem, reflitam bem sobre a anexação dos Distritos de São 
Cândido e Cordeiro de Minas à cidade de Ipatinga. 
Primeiramente, porque esses distritos ficam mais próximos de 
Ipatinga do que de Caratinga, segundo informações que 
tivemos. Depois, porque o entrosamento com a administração 
de Ipatinga é muito mais afetivo e efetivo do que com 
Caratinga. Então, por que não votarmos, quando vier essa 
proposta para o Plenário, favoravelmente à anexação? Assim, 
estaremos dando contribuição muito grande para os distritos 
que estão isolados e querem se anexar à cidade que lhes 
pode oferecer maior poder de decisão. 
Quero, neste momento, dizer da alegria e do entusiasmo com 

que estou abraçando essa proposta e já declarar meu voto 
favorável. Quero, ainda, pedir a meus companheiros da 
Assembléia Legislativa que façam reflexão para que se dê 
oportunidade de esses distritos serem anexados a Ipatinga, 
e, assim, poderem oferecer melhoria na qualidade de vida dos 
seus habitantes. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
o Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, estivemos ontem na cidade de Governador 
Valadares, representando esta Assembléia Legislativa na 
reunião dos Prefeitos do Estado. Naquela cidade, reuniram-se 
mais de 150 Prefeitos mineiros. Foi uma reunião extremamente 
importante, em que os Prefeitos expuseram claramente a 
situação difícil por que estão passando. Falaram da falta de 
um trabalho e de uma ajuda política a essas Prefeituras e 
apresentaram várias reivindicações, que serão encaminhadas 
ao Governo Federal e ao Governo do Estado. 

Dizíamos, na semana passada, que muitas Prefeituras 
chegaram ao fundo do poço e que não víamos nenhuma luz nesse 
abismo por falta de estrutura, por falta de sensibilidade 
política dos governos para auxiliá-las. Entendemos que 
aqueles Prefeitos trabalhadores, aqueles Prefeitos honestos 
- a honestidade não é nenhuma virtude, é uma obrigação de 
todos nós -, aqueles Prefeitos que usam adequadamente os 
recursos do FPM, do ICMS e de outros recursos de suas 
Prefeituras, aqueles Prefeitos que conseguem fazer um bom 
trabalho levando e encaminhando uma política administrativa 
em suas cidades. merecem, seguramente, o nosso respeito e os 
nossos esforços na tentativa de ajudá-los. 
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Srs. Deputados, as reivindicações que serão encaminhadas ao 
Governo do Estado e ao Governo Federal e que merecem o nosso 
apoio são as seguintes: a primeira é a reneg?c~ação das 
dívidas dos municípios com o IPSEMG. Foram 1numeras as 
Prefeituras que declararam, em alta voz, que nem sequer são 
recebidos pelo Presidente do IPSEMG. Mais de 50% das 
Prefeituras de Minas Gerais estão em dívida com este órgão e 
não conseguem uma maior prorrogação do prazo e nem o seu 
parcelamento. Na grande maioria das vezes, são mal recebidas 
pela diretoria do IPSEMG, de acordo com a palavra dos 
Prefeitos, ontem, em Governador Valadares. 
Fará também parte dessa pauta de reivindicações a liberação 

dos convênios assinados em 1994 com a Secretaria de Assuntos 
Municipais - SEAM. São mais de 300 convênios em Minas Gerais 
assinados ainda na administração do Governador Hélio Garcia. 
Esses Prefeitos, de certa forma, fazem uma verdadeira via-
sacra à frente da Secretaria de Assuntos Municipais e não 
conseguem nenhuma resposta positiva por parte do Secretário 
José Mi 1 itão. 

O terceiro ponto que será entregue ao Governo de Minas é a 
prorrogação das dívidas com a CEMIG e com a COPASA. Também 
nesse aspecto, são inúmeras as Prefeituras que devem à 
CEMIG, em função de programas assinados em anos anteriores, 
programas de eletrificação rural, e essas Prefeituras não 
estão em condição de honrar essas dívidas. 

O quarto ponto é o atendimento das propostas votadas e 
priorizadas por ocasião das audiências públicas regionais, 
audiências essas que tiveram o aval desta Casa e a 
participação do Governo do Estado. Acreditamos que este 
ponto será uma questão de honra para o Governador Eduardo 
Azeredo. 

E o quinto item, o mais importante, é o envio a esta Casa 
do projeto de ~edistribuição do ICMS no Estado de Minas 
Gerais. E, este é um ponto que vem sendo defendido pelo 
Governador Eduardo Azeredo. É um projeto que tem a sua 
participação pessoal e que ele leva para ser analisado em 
sua viagem ao Japão. Temos a certeza absoluta de que esse 
projeto merecerá o apoio e uma análise profunda por parte 
dos Deputados em favor dos municípios de Minas Gerais. 
Noventa por cento dos municípios não recebem sequer 
R$5.000,00 por mês do dinheiro que vem do ICMS. Esses 
municípios, através de um cálculo inicial, levando em 
consideração a área territorial, o número de habitantes e a 
renda "per capita" nas várias regiões do Estado, poderão 
receber mais de R$26.000,00 por mês. 

Ao Governo Federal. eles têm uma única reivindicação 
essencial para fazer: uma nova base de cálculo do FPM. 
Sabemos hoje que apenas o Imposto de Renda e o IPI compõem a 
sua base de cálculo. Reivindicam também a contribuição 
social sobre o lucro, o COFINS, o PIS, o IOF, o imposto de 
comércio exterior na composição do FPM, o que elevaria em 
1,7% o PIB, aumentando as rendas dos municípios brasileiros 
e mineiros. 

Foi uma reunião importante, partícipativa, que criou uma 
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comissão para ir hoje à Brasília conversar com o Secretário 
do Planejamento e marcar uma audiência com o Presidente da 
República. 
Esta Casa tem que ter uma posição. No momento em que fomos 

parceiros dos Prefeitos, nas nossas eleições, em que 
precisamos dos votos, não podemos negar-lhes o nosso apoio e 
devemos acudi-los neste momento difícil. 

Propomos a formação, hoje, de um grupo parlamentar de apoio 
aos municípios de Minas Gerais. Esse grupo não terá nenhuma 
participação legislativa nem direito a nenhuma prerrogativa 
dentro desta Casa, mas terá a incumbência grave e importante 
de estar ao lado dos Prefeitos, ser interlocutor das 
Prefeituras junto ao Governador do Estado e cobrar as 
medidas propostas. Para tanto, solicito o apoio dos 
Deputados e suas assinaturas, para que possamos divulgá-lo 
publicamente. 
Chegou o momento, Sr. Presidente, de darmos uma resposta. 

Dói - e como dói - quando nos deslocamos aos municípios e 
constatamos que as Prefeituras, hoje, não têm como custear a 
saúde pública, a educação básica, não conseguem manter os 
serviços essenciais importantes e imprescindíveis para que 
possam cumprir sua missão. 
Existem Prefeitos corruptos, mas a grande maioria deles, em 

Minas Gerais, são pessoas honestas e trabalhadoras. Da mesma 
forma, existem Deputados e Governadores honestos e 
trabalhadores. Por outro lado, temos as exceções, políticos 
que sobrevivem muito mais do nó da gravata do que do solado 
do sapato. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Ivair 

Nogueira. 
o Deputado Ivair Nogueira - Excelentíssimo Sr. Presidente 

da Assembléia Legislativa, Deputado Agostinho Patrús, demais 
componentes da Mesa, prezados Deputados, senhoras e 
senhores, venho aqui hoje registrar todo meu repúdio por 
fatos que escandalizam a opinião pública, como as denúncias 
de violência praticada pela polícia mineira. Os recentes 
casos registrados em Betim, com denúncias de abuso sexual 
dentro de uma delegacia, e o suposto espancamento de um 
funcionário do Banco do Brasil, em Belo Horizonte, revelam 
posturas que desmoralizam instituições imprescindíveis à 
segurança da nossa sociedade. 

O caso do bancário Sidney Cangussu, 42 anos, casado e pai 
de um filho, é deplorável e precisa ser esclarecido, sob 
pena de haver maior desgaste da polícia mineira perante a 
opinião pública. Funcionário do Banco do Brasil há 20 anos, 
esse cidadão foi levado por policiais, no dia 5 de setembro, 
até a Delegacia de Furtos e Roubos, para prestar 
esclarecimentos sobre um assalto ocorrido na Agência Betim, 
no dia 23 de agosto. Responsável pela tesouraria do Banco, o 
bancário atendeu prontamente à convocação, para tentar 
reconhecer os assaltantes. 

Na Delegacia de Furtos e Roubos, entretanto, o bancário foi 
violentamente torturado durante oito horas, recebendo, 
inclusive, ameaças de morte, embora não exista nenhuma prova 
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que o incrimine. Depois de resistir ao espancamento, ele foi 
deixado na porta do Banco do Brasil, em Betim, onde 
apresentou denúncia. 

Fatos como esse, meus caros colegas, trazem sérias 
preocupações e devem ser analisados por todos os segmentos 
da sociedade. A Secretaria da Segurança Pública precisa 
urgentemente se manifestar em nome da justiça e do bem da 
própria instituição policial. 
Tivemos também, recentemente, o caso da doméstica Andréia 

Rodrigues da Silva, que acusa um carcereiro de tê-la 
estuprado em plena cadeia pública. Devemos estar atentos 
para que todos os tipos de abuso sejam apurados e, caso 
confirmados, resultem em punição dos responsáveis, para o 
bem da credibilidade da própria instituição. Esconder a 
verdade é um risco muito maior para a segurança da nossa 
sociedade. Por isso, tenho certeza de que o Secretário 
Santos Moreira, tão aplaudido por lutar contra privilégios 
da polícia, vai demonstrar a postura firme do Governo do 
Estado diante de denúncias como essas. Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1a Fase 

Abertura-de Inscrições 
o Sr. Presidente- Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência passa à 2ª parte da reun1ao, com a 1ª fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que se encerra hoje, dia 

13, o prazo regimental de três dias para apresentação de 
emendas às Propostas de Emenda à Constituição nQs 15 e 
16/95, do Governador do Estado, em cumprimento ao disposto 
no art. 209 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Assuntos Municipais aprovação, na reunião ordinária 
realizada em 6/9/95, do Requerimento nQ 675/95, do Deputado 
Jorge Hannas (Ciente. Publique-se.); pelo Deputado Geraldo 
Santanna - que o Deputado Anderson Adauto deixa de ser 
membro suplente e passa a ser membro efetivo da Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 13/95 e que o Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira deixa de ser membro efetivo e passa a ser membro 
suplente da mesma Comissão (Ciente. Cópia às Lideranças. 
Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); e pelos 
Deputados Gil Pereira falecimento do Sr. José Gomes 
Machado, em Riacho dos Machados; Paulo Schettino 
falecimento do Sr. Luiz Fernando Pacheco, no Rio de Janeiro; 
Simão Pedro Toledo- falecimento do Sr. Hilarino Moraes de 
Gama e Mello, em Belo Horizonte; Carlos Pimenta 
falecimento do Sr. Aldo Luiz de Oliveira, em Montes Claros 
(Ciente. Oficie-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
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o Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a 
constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar nQ 6/95, 
do Deputado José Bonifácio, que dispõe sobre a Justiça de 
Paz, regulamenta a eleição e o exercício de Juízes de Paz e 
dá outras providências. O parecer conclui pela 
inconstitucionalidade do projeto. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado José Bonifácio, em que 
solicita o adiamento, por cinco dias, da discussão do 
parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade 
do Projeto de Lei Complementar nQ 6/95, de sua autoria. A 
Presidência vai submeter o requerimento a votação nominal. 
Com a palavra, o 1Q-Secretário, para proceder à chamada dos 
Deputados. Apenas um esclarecimento: estamos votando pelo 
adiamento da discussão do parecer. 
o Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 

chamada.) 
Respondem "sim" à chamada de votação nominal os 

Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -

Antônio Júlio- Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho- Almir 
Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho 
-Arnaldo Canarinho- Bilac Pinto- Dinis Pinheiro- Djalma 
Diniz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jairo Ataíde- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- José 
Henrique- Kemil Kumaira- Luiz Antônio Zanto- Marcelo Cecé 
-Marco Régis- Maria Olívia- Paulo Piau- Paulo Schettino 
-Raul Lima Neto- Sebastião Helvécio- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados. Não houve 
voto contrário. Há 7 Deputados nas comissões. Portanto, está 
aprovado o requerimento. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - O Deputado Glycon Terra Pinto requer, 

nos temos do art. 51, inciso II, c/c o art. 244, inciso 
XXVII, do Regimento Interno, licença para participar sem 
ônus para o poder público, do Encontro Literário da UNILIT, 
que se dará nos dias 11 a 21 do corrente mês em 
Miami, EUA. A Presidência defere o requerimento de 
conformidade com o inciso XXVII do art. 244 do Regimento 
Interno. 
O Deputado Alberto Pinto Coelho requer sejam encaminhados 

expedientes ao Diretor-Geral do DNER e ao Ministro de Estado 
dos Transportes, solicitando-lhes diligenciar medidas para 
que se tomem imediatas providências, quanto ao trecho da 
rodovia Fernão Dias - BR-381 -, que atravessa o Município de 
Itapeva, local onde acontece número alarmante de acidentes, 
com grande quantidade de vitimas fatais. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 
O Deputado Antônio Júlio requer o desarquivamento do 

Projeto de Lei nQ 1.771/93, de sua autoria, que declara de 
utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural José Alves 
Ferreira de Oliveira, com sede no Município de Pará de 
Minas. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
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aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais, contendo 
solicitação ao TRE-MG para realização de consulta 
plebiscitária à população dos Distritos de São Vicente da 
Estrela e São Sebastião do Oculo, quanto à sua emancipação 
do Município de Raul Soares. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Declaração de Voto 
O Deputado Geraldo Rezende -Sr. Presidente, parece que a 

moda não encerrou. A coisa continua. Será que 122 processos 
de emancipação já não são o bastante? Agora, arrumaram aqui 
um tal de Distrito de São Vicente da Estrela e outro chamado 
São Sebastião do Oculo, não é nem dos Oculos, mas do Oculo. 
Pelo amor de Deus! Estou votando contra e solicito a V. Exa. 
que faça constar nos anais da Casa que o Deputado Geraldo 
Rezende votou contra a autorização plebiscitária para 
emancipação desses distritos. É mais um distrito que quer se 
pendurar no FPM, para arranjar emprego para Prefeito e 
Vereadores. Sou absolutamente contrário, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 
Geraldo Rezende. 

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais, contendo 
solicitação ao TRE-MG para realização de consulta 
plebiscitária à população do Distrito de São Sebastião da 
Barra, quanto à sua anexação ao Município de São João do 
Oriente. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Declaração de Voto 
O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, quero 

parabenizar o Distrito de São Sebastião da Barra, que não 
deseja se emancipar. São Sebastião quer anexar-se a outro 
município, quer melhorar de vida. E, para melhorar, já que o 
município-sede não está lhe dando a atenção necessária, São 
Sebastião quer anexar-se a outro, que lhe dê mais 
assistência. Parabéns! Esse distrito está certo. O voto do 
Deputado Geraldo Rezende é favorável a esse requerimento. E 
parabéns a toda a população do Distrito de São Sebastião da 
Barra. 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 
Geraldo Rezende. 

Questões de Ordem 
O Deputado Anderson Adauto Sr. Presidente e Srs. 

Deputados, já conhecemos a pos1çao do Deputado Geraldo 
Rezende, no que diz respeito ao processo de emancipação. Eu 
só gostaria de dizer que o processo de emancipação foi 
amplamente debatido na Assembléia. Tive oportunidade de 
apresentar outro projeto de lei complementar para reabrir a 
discussão com relação às emancipações. Pude perceber que a 
Casa é favorável às emancipações, que considero extremamente 
legítimas. Não é porque o distrito quer deixar de pertencer 
ao município-sede para se anexar a outro que ele está 
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correto. Também não é porque um outro distrito quer 
emancipar-se que ele está agindo de forma incorreta. 

Na minha avaliação, estamos querendo praticar justiça. O 
meu companheiro de partido, nobre Deputado Geraldo Rezende, 
fez a sua colocação. Mas quando se busca dar autonomia a um 
distrito, não estamos preocupados com os Prefeitos ou com os 
Vereadores que vão assumir cargos. Estamos preocupados com 
os nossos irmãos mineiros, que vivem às vezes a 70Km de 
distância das sedes dos municípios-mães, e que não têm a 
mínima assistência do município remanescente. É uma coisa 
natural. Podemos fazer uma comparação. O distrito é como uma 
criança que nasce, cresce e chega a um determinado po~to na 
sua vida em que ela tem que buscar a sua emancipação. E como 
aquela jovem que se casa. Ela não está contra a família, mas 
tem que buscar o seu caminho. 

É correta a lei mineira de emancipação, aprovada pela 
maioria absoluta dos Deputados. E, agora, se os distritos -
não importa o nome que tenham - preenchem os requisitos da 
lei, temos a obrigação de ser coerentes e votar pela 
liberação do plebiscito naqueles distritos. São as minhas 
palavras, Sr. Presidente. 
o Deputado Geraldo Rezende - Em vez de pedirmos a palavra 

pela ordem, poderíamos usar o prazo de 1 hora de que 
dispomos no Grande Expediente, para debater, e cada um 
poderia, então, apresentar seu ponto de vista com relação à 
questão. O ilustre colega Anderson Adauto, a quem admiro 
muito, disse que quando a pessoa se torna maior de idade ela 
emancipa-se, ganha vida própria. Tenho algumas observações a 
fazer, porque é uma situação diferente. Não tenho outra 
visão: emancipar distrito atualmente, em Minas Gerais, é 
criar cargo de Prefeito e de Vereador para formar curral 
eleitoral para as eleições de 1998. Não é outra coisa senão 
isso. Falo isso porque esses distritos não têm a mínima 
condição de se tornarem municípios pois não preenchem nem os 
requisitos que determina a lei. 
Sr. Presidente, é um escândalo: em 80% das propos1çoes 

plebiscitárias que vão ser realizadas, o distrito não possui 
400 residências, conforme exige a lei. Então, como é que 
está se cumprindo a lei? Não estamos cumprindo. Outro 
problema é o seguinte: além do Fundo de Participação dos 
Municípios, qual seria a receita do novo município? 
Absolutamente nenhuma. Dos 124 distritos propostos, se 
houver 4 que se viabilizam como cidade, dou meu pescoço à 
forca. 
Essa é a informação que eu tenho, relativamente à 

emancipação desses distritos. Informação essa proveniente de 
pessoas coerentes, que têm mantido contato com nosso 
gabinete, através de cartas, telefonemas e telegramas. Acho 
que essa discussão deveria ser aprofundada. E, embora já 
tenha falado sobre esse assunto várias vezes, repito que sou 
voto vencido, pois fui o único, entre 77 Deputados desta 
Casa, que se manifestou contrariamente à questão da 
emancipação de distritos. Apenas eu, Deputado Geraldo 
Rezende, fui contrário a essa corrente emancipacionista. 
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Gostaria imensamente que essa corrente contrária fosse 
fortalecida; que o Deputado Anderson Adauto refletisse 
melhor; que os demais colegas repensassem a questão e 
viessem também defender essa idéia. 

Não é o momento de se criarem municípios, despesas, ou de 
se esfarelar o bolo do FPM. Não se trata de dividir o bolo, 
pois estamos socializando a miséria. Seria bom socializar a 
riqueza que nós produzimos. Mas, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, é inadmissível socializar a miséria. Nesse 
aspecto, continuarei até o fim meu combate. Sei que sou voto 
vencido, que Minas terá quase mil municípios. Mas, repito, 
contra o meu voto. 
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, acredito que a 
totalidade dos Deputados favoráveis à emancipação estão a 
favor da emancipação daqueles distritos que preencham os 
requisitos legais. Não acredito que haja Deputado, dentro 
desta Casa, na defesa da emancipação de um distrito que não 
preencha os requisitos da lei. Se o nobre Deputado Geraldo 
Rezende tem conhecimento e informações da existência de 80% 
de distritos emancipandos que não preenchem os requisitos 
legais, penso que teria a obrigação de vir a Plenário, 
sustentando essa posição filosófica, apontando, enunciando o 
nome desses distritos que não preenchem nenhum dos 
requisitos legais. Assim, teremos a oportunidade de fazer 
aquilo que queremos, ou seja, praticar a justiça. Eu, 
particularmente, encontro-me nessa linha de pensamento: 
quero emancipar aqueles distritos que preencham os 
requisitos da lei. Qualquer distrito que não preencha os 
requisitos legais terá o meu voto contrário. Sou 
emancipacionista por princípio, mas acredito que o distrito 
que não se encontra em condições legais não pode ser 
emancipado. 
Seria de vital importância que as denúncias de V. Exa. 

fossem aqui trazidas, juntamente com o nome desses 
distritos, não por preconceito contra o nome do distrito, 
mas por sua falta de condições de atender aos requisitos 
impostos pela lei que votamos. 
O Deputado Geraldo Rezende- Quero assumir, de público, meu 

compromisso de entrar na Justiça, dela solicitando uma 
profunda investigação em cada distrito emancipando, antes de 
declará-lo emancipado neste Plenário. Fica aí o nosso 
compromisso. 

O Deputado Anderson Adauto - O Poder Legislativo é um poder 
autônomo. Acredito que devemos procurar o Judiciário quando 
não encontrarmos guarida no Legislativo. Creio ser 
extemporânea a medida tomada pelo Deputado Geraldo Rezende, 
indo a outro Poder levar suas denúncias, já que esta Casa 
está pronta e preparada para apurar todas as denúncias que 
aqui chegam, o que tem inclusive sido feito pelas comissões, 
que designam Deputados para irem aos distritos e procederem 
à contagem de casas, embora essa não seja missão de 
Deputado. Mas, se houve falha por parte do Prefeito local, a 
Assembléia, saindo de seu papel, foi praticar o papel de 
polícia, que é o da investigação. 
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Então, no meu entendimento, seria muito melhor que V. Exa. 
formulasse sua denúncia primeiramente dentro do Poder 
Legislativo e, caso essa denúncia aqui não encontrasse 
guarida, aí, sim, seria de bom alvitre o seu encaminhamento 
ao Poder Judiciário. Antes disso, penso que seria um descaso 
para com o Poder do qual V. Exa. faz parte. 
o Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, o Deputado 

Anderson Adauto está efetivamente na defesa da emancipação e 
deve ter seus motivos, assim como também eu tenho os meus. 
Os meus motivos são em defesa dos interesses maiores da 
sociedade mineira. Devo dizer ao Deputado Anderson Adauto, e 
ele sabe disso, que houve denúncias de dois ou três 
distritos que não atendiam ao que dispõe a lei de 
emancipações, com relação ao número de residências 
existentes no perímetro urbano do distrito. E V. Exa. sabe 
perfeitamente que os Deputados foram nos três distritos e 
constataram que não existiam lá o número exigido de casas. E 
o resto? Foram denunciados três distritos apenas e entre 
eles não havia nenhum que obedecesse à lei. Todos sabemos 
que os Prefeitos estão doidos para se ver livre dos 
distritos. Já ouvi comentários deles próprios pedindo para 
eu não ficar contra, porque estavam ansiosos para se ver 
livres dos distritos, que só trabalho lhes traziam e dizendo 
que haviam assinado um documento em que diziam que havia nos 
distritos 400 casas, quando, na verdade, só havia 250. 
Então, qual é o meio legal que o Deputado tem, sem tendência 
nenhuma, para mandar fazer uma investigação? Requerer a lei, 
ir à Justiça. Ao ir à Justiça, ela pára todas as 
emancipações e estabelece um período para se fiscalizar o 
número de residências e também o de eleitores. Sabemos que 
existem muitos distritos que pegaram eleitores da sede e 
qualificaram-nos para que completassem o número exigido de 2 
mil eleitores. V. Exa. sabe disso. Em cima dessas anomalias 
fatoriais para poder emancipar um distrito é que eu debato 
aqui na Assembléia, e vou continuar debatendo. Eu assumo um 
compromisso de constituir um advogado e ir à Justiça 
resolver essa questão. Não posso trabalhar sozinho, tentando 
ver se consigo algum apoio para diminuir, pelo menos, esse 
ímpeto de 124 distritos para virar cidade, quando apenas 
quatro ou cinco têm essa condição. O que quero, na 
realidade, é promover justiça. Se querem se emancipar, 
então, comprovem na Justiça que vão ter vida própria, não 
precisando somente do FPM. 
o Deputado José Henrique - Gostaria de informar ao Deputado 

Geraldo Rezende que a Comissão, durante todo esse período 
que vem analisando os processos de emancipação, esteve 
aberta a todos os Deputados. Se ele tinha que fazer as 
denúncias. poderia tê-lo feito àquela Comissão como membro 
desta Casa. A Comissão tem sido honesta e tem-se pautado 
pela ética no seu trabalho. Na verdade, recebemos document?s 
que são públicos. Se alguém tem dúvidas, cabe a esse alguem 
oferecer as denúncias, porque temos trabalhado 
exaustivamente para que haja critérios. Estamos cumprindo a 
lei complementar. Cabe à Comissão analisar todos os 
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processos, como tem sido feito. Temos realizado algumas 
diligências nos mun1C1p1os e não podemos duvidar de todos os 
documentos que aqui são apresentados. Solicitamos às 
Prefeituras que nos fornecessem novas certidões e estamos 
aguardando o prazo legal para que as apresentem a esta Casa. 
Se o Deputado tem a oferecer algumas denúncias, gostaria que 
o fizesse a esta Casa. 

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

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

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

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

da presente reun1ao o Veto Total à Proposição de Lei nQ 
12.679 e os Projetos de Lei nQs 7 e 231/95, em virtude de 
sua apreciação na reun1ao extraordinária realizada hoje, 
pela manhã, bem como os Projetos de Lei nQs 1.590/93, que 
foi retirado de tramitação, e 343/95, que recebeu emendas em 
Plenário, tendo sido devolvido à Comissão de Administração 
Pública. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de 

Lei nQ 4/95, do Deputado Marcos Helênio, que concede às 
entidades que menciona o direito à utilização do espaço 
físico das unidades de ensino estaduais e dá outras 
providências. A Comissão de Educação opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas nQs 1 a 5, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. 

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

leitura das Emendas nQS 1 a 5. 
O Sr. Presidente- É regimental o pedido. Solicito ao 1Q-

Secretário que proceda à leitura das emendas. 
O Sr. Secretário - (- Faz a leitura das Emendas nQs 1 a 5, 

publicadas na edição de 9/8/95.) 
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 1 a 5, que 
tiveram parecer favorável. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, 
portanto, aprovado, em 2Q. turno, o Projeto de Lei nQ 4/95 
com as Emendas nQs 1 a 5. A Comissão de Redação. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 16/95, do 
Deputado João Batista de Oliveira, que estabelece critérios 
para a implantação dos centros profissionalizantes previstos 
no art. 224 da Constituição Estadual. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1Q turno. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que r. aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 
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2Q turno, o Projeto de Lei nQ 16/95, na forma do vencido em 
1Q turno. 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 
a extraordinária de amanhã, dia 14, às 9 horas, nos termos 
do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa da 
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia : (- A 
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na 
edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER A ESTUDOS SOBRE O MERCOSUL E SEU IMPACTO POLÍTICO 
~CONÔMICO E SOCIAL EM MINAS GERAIS 
As quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e nove de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Djalma Diniz, Elbe Brandão, 
Alberto Pinto Coelho e José Maria Barros, membros da 
Comissão supracitada. Encontram-se presentes, também, os 
Deputados Arnaldo Canarinho, João Leite e Antônio Genaro. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Maria 
Barros, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado 
Alberto Pinto Coelho que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidência esclarece que a reunião se destina 
a ouvir o Deputado Ademir Lucas, Secretário de Esporte, 
Lazer e Turismo do Estado de Minas Gerais, e o Dr. Paulo 
Safady Simão, Presidente da TURMINAS. Registra-se, nesta 
oportunidade, a presença da Sra. Vanda Lacerda, 
Superintendente de Turismo da referida Secretaria. A 
Deputada Elbe Brandão, autora do requerimento que motivou os 
convites, apresenta suas considerações iniciais. Em seguida, 
o Presidente passa a palavra aos convidados, que fazem suas 
exposições sobre o tema objeto de estudo da Comissão. O 
Secretário Ademir Lucas cita dados da EMBRATUR que revelam a 
presença expressiva de turistas do MERCOSUL no Brasil, 
sobretudo da Argentina. Para estimular a formação de pólos 
turísticos considerados "saudáveis" e não predatórios ao 
meio ambiente, o Secretário explica que sua pasta está 
voltada para projetos e programas de estruturação da 
atividade turística em outras regiões do Estado, como no 
Norte, Sul e Triângulo, ampliando assim o tradicional 
circuito turístico do Estado. Com a palavra, o Dr. Paulo 
Safady Simão afirma não existir no Pais um Estado com tantas 
possibilidades turísticas como Minas Gerais, e acrescenta, 
ainda, que a realização de seminários e encontros regionais 
para discutir a temática do turismo é um instrumento 
fundamental para se promover a conscientização das 
comunidades do interior, sobretudo das Prefeituras. Passa-se 
à fase dos debates, com a participação do Deputado João 
Leite, do Sr. João Pinto Ribeiro, da Deputada Elbe Brandão e 
dos co~vidados, conforme as notas taquigráficas. A Deputada 
Elbe Brandão apresenta requerimento em que solicita 
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prorrogação, por mais 30 dias, do prazo de funcionamento da 
Comissão. Submetido a votação, é o requerimento aprovado por 
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece a presença dos convidados e dos Deputados, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
José Maria Barros, Presidente - Bilac Pinto- Sebastião 

Navarro Vieira - Péricles Ferreira. 
ATA DA 15a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
~ISCALIZAÇÃO-FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas do dia seis de setembro. de mil novecentos e 
noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Glycon Terra Pinto, Marcos Helênio, Marcelo Cecé e 
Antônio Roberto (substituindo este ao Deputado Geraldo 
Rezende, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
Comissão supracitada. Verificada a ausência do Presidente e 
do Vice-Presidente, o Deputado Glycon Terra Pinto assume a 
Presidência dos trabalhos e, havendo número regimental, 
declara aberta a reun1ao. Esclarece que, nos termos do 
edital de convocação, a reunião se destina a apreciar, em 2Q 
turno, o parecer sobre o Projeto de Lei nQ 367/95, do 
Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual de Saúde -
FES- e dá outras providências. A seguir, solicita ao 
Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Devido à ausência do Deputado Miguel 
Martini, relator do Projeto de Lei nQ 367/95, o Presidente 
solicita ao Deputado Marcelo Cecé que proceda à leitura do 
parecer sobre a matéria, mediante o qual o relator conclui 
pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1Q turno, 
com as Emendas nQs 1 e 2. Submetido o parecer a discussão, o 
Deputado Marcos Helênio solicita vista da matéria, e seu 
pedido é deferido pela Presidência. 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, 12 de setembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Romeu Queiroz- Marcos Helênio 

-Geraldo Rezende- Alencar da Silveira Júnior Bilac 
Pinto. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

E PARECER PARA O lQ TURNO_DA PROPOSTA DE EMENDA À 
~ CONSTITUIÇAO NQ 7/95 
~ Comissão Especial 
~ Relatório 
~ A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Péricles 
-~ Ferreira e outros, objetiva dar nova redação ao§ 6Q do art. 
~ 76 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a Câmara de 
~ Licitação que funciona no Tribunal de Contas do Estado. 
~ Publicada em 23/6/95, a matéria fir.ou em poder da Mesa. 
~ Durante o prazo legal para receber emendas, nos termos do 
.§ 
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art. 209 do Regimento Interno. 
Esgotado esse prazo sem apresentação de emenda, a proposta 

foi encaminhada a esta Comissão Especial para receber 
parecer, conforme dispõe o art. 210 do referido regimento. 

Fundamentação 
A sistemática da licitação sofreu fundamentais modificações 

no Direito brasileiro, desde o seu incipiente tratamento no 
Código da Contabilidade Pública da União, de 1922, até o 
Decreto-Lei nQ 200, de 1967, e as Leis nQs 5.456, de 1968, e 
6.946, de 1981, revogados pelo Decreto-Lei nQ 2.300, de 
21/11/86, que institui o Estatuto Jurídico das Licitações e 
Contratos Administrativos, com disposições específicas para 
a União e suas autarquias e normas gerais para os Estados e 
municípios. 
Editou-se, então, a Lei nQ 9.444, de 25/11/87, para 

normatizar as licitações no Estado, no espaço que a 
Constituição reservava à legislação estadual. 
Todavia, em 21/6/93, foi editada a Lei Federal nQ 8.666, 

que se propõe a regulamentar o art. 37, XXI, da Constituição 
Federal, instituindo normas para licitações e contratos sob 
nova ótica, as quais, aliás, têm recebido reparos por parte 
de juristas que entendem haver a citada lei ultrapassado o 
âmbito das normas gerais. 

Com isso, queremos demonstrar a complexidade da legislação 
que trata dos procedimentos licitatórios, em especial, de 
seu conceito, sua finalidade, seus princípios e seu objeto. 
Evidentemente, sua aplicação aos procedimentos licitatórios 
realizados, diariamente, por um grande número de órgãos e 
entidades da administração direta e indireta leva à 
ocorrência de irregularidades de toda ordem, que justificam 
uma atuação mais efetiva da Câmara de Licitação do referido 
Tribunal, como é sugerido na proposição em análise. 

A proposta de emenda à Constituição em causa pretende um 
aprimoramento processual no procedimento da mencionada 
Câmara, que passará a examinar de forma conclusiva a 
legalidade dos atos dos procedimentos licitatórios, de modo 
especial, dos editais, das atas de julgamento e dos 
contratos celebrados, cabendo recurso de sua decisão ao 
Plenário do Tribunal. 
A proposta implica racionalidade, celeridade e economia 

processual para a Corte de Contas, sem prejuizo do direito 
de isonomia, assegurado aos licitantes pelo§ 1Q do art. 15 
da Carta mineira. Isso é garantido pelo referido direito de 
recurso, que cria um segundo grau de julgamento, o que 
significa um aperfeiçoamento do sistema de decisão. 

Conclusão 
Ante o exposto, opinamos pela aprovação da Proposta· de 

Emenda à Constituição nQ 7/95 no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1995. 
Álvaro Antônio, Presidente José Henrique, relator 

Péricles Ferreira (dois votos) - Gilmar Machado (dois votos) 
- Toninha Zeitune - Jorge Hannas. 

PARECER PARA O 1o TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NQ 10/95 
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A proposta de emenda em análise, de autor~a de mais de 1/3 
dos membros da Assembléia e tendo como primeiro signatário o 
Deputado Miguel Martini, tem como finalidade acrescentar a 
alinea "d" ao inciso XXIII do art. 62 da Constituição 
Estadual, transformando-se a alinea "d" em alinea "e". 

Recebida na reunião ordinária de 9/8/95 e publicada no 
"Diário do Legislativo" do dia 11 subseqüente, a proposição 
permaneceu sobre a mesa, nos termos do art. 209 do Regimento 
Interno. Decorrido o prazo sem apresentação de emenda, foi a 
proposta distribuida a esta Comissão Especial para receber 
parecer, nos termos do art. 210 do instrumento regimental. 

Fundamentação 
Buscam os autores, com a proposta em estudo, acrescentar às 

competências privativas da Assembléia Legislativa, no texto 
da Constituição Estadual, a exigência de aprovação prévia, 
por voto secreto, após argüição pública, para escolha dos 
Presidentes das entidades da administração pública indireta 
e dos Diretores do sistema financeiro estadual. 

Do ponto de vista constitucional, a matéria não encontra 
óbice. Com efeito, a Constituição Federal define como uma 
das competências privativas do Senado Federal, no art. 52, 
inciso III, alinea "d", a aprovação prévia, por voto 
secreto, após argüição pública, da escolha do Presidente e 
dos Diretores do Banco Central. 

o 

Ademais, a Carta Magna remete a lei complementar federal a 
competência para regulamentar o sistema financeiro nacional, 
estabelecendo, no art. 192, inciso V, como um dos pontos, 
entre outros, a serem tratados em regulamentação os 
requisitos para a designação de membros da Diretoria do 
Banco Central e demais instituições financeiras, bem como 
seus impedimentos após o exercicio do cargo. 

Como se vê, a proposição em tela visa, tão-somente, a 
ajustar a Carta Estadual ao modelo existente na Constituição 
da República, ao exigir que a Assembléia Legislativa aprove 
previamente, por voto secreto, após argüição pública, os 
Diretores do sistema financeiro estadual. 

A Proposta de Emenda à Constituição ng 10/95, na realidade, 
está inovando apenas quanto à adoção de idênticas exigências 
para escolha dos Presidentes de entidades da administração 
pública indireta. 
Trata-se, na verdade, de uma inovação saudável, de uma 

medida que aprimora e fortalece o processo democrático, pela 
valorização das funções deliberativa e fiscalizadora do 
Poder Legislativo. 

Por que exigir argüição pública e aprovação prévia, por 
esta Casa, para escolha dos Conselheiros e Auditores do 
Tribunal de Contas indicados pelo Governador, para os 
membros do Conselho de Governo, do Conselho de Defesa Social 
e do Conselho Estadual de Educação, e não exigir o mesmo 
tratamento para os Presidentes de entidades da administração 
pública indireta do Estado, tais como o DER, a COPASA, a 
CEMIG e outras? 
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Como bem justificam os autores da proposição, não há 

motivos plausíveis para tratamento desigual, pois com maior 
razão se deve exigir dos Presidentes de entidades da 
administração pública indireta que demonstrem gran~e 
conhecimento na área, possuam extenso currículo de prestaçao 
de serviços públicos e tenham idoneidade moral e probidade administrativa. 
Tais dirigentes são diretamente responsáveis por volumes 

altamente significativos de recursos públicos, razão pela 
qual permitir a nomeação, para cargos de tal relevância, d~ 
pessoas que não satisfaçam a essas condições mínimas e 
medida contrária aos interesses do povo mineiro. 

Em síntese, a proposição se nos afigura como oportuna e 
correta, restando-nos, apenas, ajustá-la à forma delineada 
pela Constituição Federal, incluindo no texto da alínea "d" 
o termo "Presidentes•, além do termo "Diretores" do sistema 
financeiro estadual. Para isso, propomos a Emenda nQ 1, transcrita a seguir: 

EMENDA NQ 1 
A alínea •a• do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do 

Estado passa a ter a seguinte redação, transformando-se a alínea "d" em alínea "e": 
"Art. 62- ···································· XXI I I - ...................................... . 
d) dos Presidentes das entidades da administração pública 

indireta, dos Presidentes e Diretores ao sistema financeiro estadual.". 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 10/95 em 1Q turno, com a Emenda nQ 1, que apresentamos. 
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1995. 
Hely Tarquínio, Presidente- Jorge Hannas (dois votos), 

relator - Ajalmar Silva (dois votos) -Alberto Pinto Coelho 
-Geraldo Nascimento (dois votos)- Aílton Vilela. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 387/95 

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

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto em exame 
objetiva declarar de utilidade Pública a União Mineira de 
Judô Tradicional - UMJT -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Após publicado, foi o projeto distribuído, nos termos 

regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nQ 1, que apresentou. 
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 

sobre a matéria para o 1Q turno, conforme dispõe o art. 104, I, •a•, do Regimento Interno. 
Fundamentação 

A referida entidade tem por objetivos o aperfeiçoamento e a 
expansão do judô, incentivando os associados a incrementar a 
prática desse esporte em filiais e escolas, procurando 
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desenvolver o espírito de solidariedade e ajuda mútua. 
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oessa forma, oportuno se faz declarar de utilidade pública 
a instituição em causa. 

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

387/95 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de 
constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 13 de setembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 631/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
o requerimento em exame, de autoria da Comissão de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, tem como 
objetivo solicitar ao Secretário de Estado de Recursos 
Humanos e Administração o envio a esta Casa da planilha de 
atualização dos salários dos servidores do magistério 
superior, com base nos valores percebidos em outubro de 
1986. 
Publicado em 

da Assembléia 
Vlll, "d", do 

12/8/95, foi o requerimento distribuído à Mesa 
para receber parecer, nos termos do art. 80, 

Requerimento Interno. 
Fundamentação 

A proposição em tela tem como objetivo solicitar à 
autoridade do Poder Executivo por ela indicada o envio a 
esta Casa da planilha de cálculos de atualização do piso 
salarial dos servidores do magistério, com base nos valores 
percebidos em outubro de 1986. 

Por força do dispositivo regimental anteriormente 
mencionado, à Mesa da Assembléia compete emitir parecer 
sobre requerimento de pedido de informações a autoridades 
estaduais, sendo este exatamente o conteúdo da proposição em 
análise. 

Cumpre destacar que o requerimento em exame visa a dotar 0 
Poder Legislativo de informações seguras acerca dos 
critérios utilizados pelo Poder Executivo no caso de 
eventual atualização salarial de determinada classe de 
servidores aos níveis praticados em outubro de 1986, 
conforme determina o art. 34 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Carta mineira de 1989. 

A iniciativa do parlamentar tem ainda como fonte de 
inspiração o art. 37 da Constituição da República, que 
preceitua, entre outros, o principio da transparência dos 
atos da administração pública. 

As informações ora requeridas poderão, também, subsidiar 0 
Poder Legislativo quando do exercício de sua atribuição de 
controle externo, conforme dispõe o art. 76 da Constituição 
Estadual. 

Com efeito, não existe razão para deixarmos de acolher a 
proposição em estudo . 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela 
R~querimento nQ 631/95. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 

aprovação do 

de setembro de 



1995. 
Wanderley 

relator -
Júlio. 
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Ávila, Presidente- Sebastião Navarro Vieira, 
Maria José Haueisen - Ermano Batista -Antônio 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE SETEMBRO DE 1995 

ATAS 
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ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 14 DE SETEMBRO DE 1995 

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

Correspondência: Ofícios, telegrama e cartão - Apresentação 
de Proposições: Projetos de Lei nQs 458 a 463/95 
Requerimentos nQs 723 a 725/95 - Requerimentos dos Deputados 
Gilmar Machado e Marco Régis (2) -Comunicação: Comunicação 
da Deputada Maria Olívia- Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Ivair Nogueira, Marco Régis, Gilmar Machado, 
Álvaro Antônio e Leonídio Bouças - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 
1ª Fase: Abertura de inscrições - Leitura de comunicação 
apresentada - Discussão e votação de pareceres: Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei nQs 79, 118, 182, 192 e 
355/95- Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Gilmar 
Machado e Marco Régis (2); aprovação- 2ª Fase: Palavras do 
Sr. Presidente - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Anderson 
Adauto - Anivaldo Coelho- Antônio Andrade - Antônio Genaro 
-Arnaldo Penna- Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos 
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo-
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval 
Ângelo- Elmo Braz - Francisco Ramalho- Geraldo Nascimento 
-Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Batista de Oliveira -João Leite- Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio- José Braga- José 
Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira Leonídio 
Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cecé Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia-
Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Schettino- Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Helvécio -Simão Pedro Toledo 
Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

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

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
- Ata 

~ 
~ 

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

- o Deputado Antônio Júlio, 5Q-Secretário nas funções de 
1g-Secretário, lê a seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Joel Leonel de Aviz, Prefeito Municipal de 

vespasiano, encaminhando a sinopse gerencial desse município 
referente ao mês de julho de 1995. 

Do Sr. José Rabelo Peixoto, Prefeito Municipal de Santa 
Maria do Suaçuí, ratificando certidão de 28/4/95 a respeit9 
do número de moradias do Distrito de José Raydan. (- A 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

Da Sra. Maria Salvador da Costa, Presidente da Federação 
Mineira de Judô, informando sobre resultados de competições 
em que atletas do judô mineiro sagraram-se campeões e 
solicitando maior apoio da Casa a esse esporte. 

Do Sr. Hércules Bueno Miranda, do Município de Conceição da 
Aparecida, comunicando que tem sido bom o atendimento na 
agência do Banco do Brasil.no mun1c1p1o após a redução de 
seu quadro de pessoal. (- A Comissão Especial - Banco do 
Bras i 1 . ) 

TELEGRAMA 
Do Sr. Cid Ferreira Gomes, Presidente 

Legislativa do Ceará, comunicando que foi 
anais dessa Casa voto de congratulações com 
UNE e a CNBB pela proposta de realização 
nacional sobre as reformas constitucionais. 

CARTÃO 

da Assembléia 
consignado nos 
a OAB, a ABI, a 

de plebiscito 

Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, acusando o 
recebimento de oficio que informa a consignação nos anais 
desta Casa, a requerimento do Deputado Paulo Schettino, de 
voto de congratulações com o Governo pelo êxito alcançado no 
I Seminário Regional de Segurança Pública. 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 458/95 

Cria o Programa Mineiro de Incentivo à Avicultura e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo à 

Avicultura. 
Art. 2Q- São objetivos do Programa: 
I - estimular a criação e o desenvolvimento de tecnologia 

aplicável à avicultura, especialmente no tocante ao controle 
genético e às condições sanitárias e de manejo; 

II - contribuir para o aumento da produtividade e da 
competitividade do setor; 
III - aumentar, de forma qualitativa e quantitativa, a 

oferta de carne de aves. 
Art. 3Q -Compete ao Poder Executivo, na administração e 



gerência do Programa: 
I -registrar e fiscalizar as unidade de produção; 
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II incentivar a produção, a comercialização e a 
exportação das aves, bem como o desenvolvimento técnico e 
econômico dos avicultores; 

III - desenvolver pesquisas e experimentos que visem à 
melhoria da qualidade das aves e dos métodos de produção; 

IV desenvolver ações que propiciem a melhoria da 
qualidade e da imagem da avicultura mineira; 
V- estabelecer linhas de crédito especiais destinadas a 

investimento, custeio e modernização da avicultura nas 
instituições bancárias oficiais. 
Parágrafo único As ações governamentais relativas à 

implantação do Programa a que se refere esta lei contarão 
com a participação de representantes dos avicultores. 

Art. 4Q -Compete ao Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais - BDMG constituir e gerir um fundo contábil 
destinado ao financiamento das ações deste Programa. 

Art. 5Q- o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de julho de 1995. 
Hely Tarquínio 
Justificação: O objetivo desta propos1çao é incentivar a 

criação de aves no Estado de Minas Gerais, devido ao grande 
crescimento da demanda no setor. O Brasil está entre os 
maiores produtores e exportadores de frangos do mundo, e 
Minas se destaca no cenário com a produção de 156 milhões de 
frangos por ano. Diversas regiões do Estado vêm-se 
destacando na produção de ovos, pintos e matrizes. O projeto 
apresentado visa, principalmente. dar condições aos pequenos 
e aos médios produtores de aprimorar seus métodos 
produtivos, tendo em vista a melhor qualidade de seus 
produtos. 

O Brasil obteve, nas últimas décadas, ganhos importantes em 
termos de competitividade no mercado internacional de carnes 
de aves. Com o advento do MERCOSUL e a inserção do País em 
mercados globalizados, alguns concorrentes começam a criar 
obstáculos a nossas exportações, principalmente de ordem 
sanitária. 

Faz-se necessária, portanto, a intervenção do poder público 
nessa atividade, por meio da concessão de linhas especiais 
de crédito e de ações no campo de pesquisa e assistência 
técnica, como forma de garantir a eficiência do setor. 

Não é demais lembrar, por oportuno, que países nossos 
concorrentes concedem significativos subsídios a sua 
agricultura, de forma a tornar competitivos seus produtos. 

Por ser a carne de frango uma fonte de proteínas de baixo 
custo, um aumento no seu consumo, como se pretende, virá a 
beneficiar as camadas de renda mais baixa da população. 
Ressalta-se que num mercado cada dia mais competitivo a 

busca da qualidade deve ser constante, não podendo ser 
diferente com relaç~o ao produto avícola mineiro. 

Assim, contamos com o apoio dos colegas à aprovação deste 



projeto. 
-Publicado, vai o 

Ciência e Tecnologia 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 
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projeto às Comissões de Justiça, de 
e de Fiscalização Financeira para 

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

PROJETO DE LEI No 459/95 
Dispõe sobre a publicação de matéria no "Minas Gerais", 

órgão oficial dos Poderes do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os atos e as matérias de interesse dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário serão publicados no 
"Minas Gerais" em cadernos específicos, denominados, 
respectivamente, "Diário do Executivo", "Diário do 
Legislativo" e "Diário do Judiciário". 
Parágrafo único No "Diário do Legislativo" será 

publicado, sob titulo próprio, o expediente do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais. 
Art. 2Q -A matéria do Poder Legislativo a ser inserida no 

caderno específico obedecerá à ordem estabelecida pelo 
próprio Poder. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A diagramação de um jornal deve levar em 

conta, entre outros fatores, a especificidade de cada 
matéria e sua repercussão na vida da sociedade. No que se 
refere a atos e expedientes oficiais, não se compreende, 
portanto, a forma adotada no "Minas Gerais", órgão oficial 
dos Poderes do Estado, a partir de 1Q de setembro deste ano, 
para a publicação do "Diário do Legislativo", que, desde 
então, tem o seu inicio exatamente onde termina a do "Diário 
do Executivo", sendo seguida da matéria intitulada 
"Publicações de Terceiros". 
Entendemos que a abertura de outra página para iniciar a 

publicação da matéria afeta a cada um dos Poderes do Estado 
muito racionalizará as consultas realizadas por esta Casa e 
pela sociedade mineira, que as tem como instrumento 
indispensável a sua ativa participação no processo 
legislativo. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI No 460/95 
Dá novo texto à Lei nQ 954, de- 29 de julho de 1953, que 

dispõe sobre a organização do Serviço de Assistência aos 
Médicos. 
Art. 1Q- Fica o Governo do Estado autorizado a organizar o 

Serviço de Assistência aos Médicos, com os fins que esta lei 
especifica. 
Art. 2Q -São as seguintes as finalidades do Serviço de 

Assistência aos Médicos: 
I promover educação continuada e reciclagem de 
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profissionais da área médica; 
II - criar condições para funcionamento das comissões da 

Associação Médica; 
III criar condições para construção de centros de 

convenção médica em todo o Estado. 
Art. 3Q -Para atender às finalidades desta lei, fica 

instituída uma taxa de assistência aos médicos no valor de 
R$0,50 (cinqüenta centavos), que será cobrada em atestado de 
saúde próprio, personalizado e oficial. 

Art. 4Q- Estão isentos do pagamento da taxa de assistência 
aos médicos: 

I - os atestados de saúde de pessoas reconhecidamente 
pobres; 
II - os atestados expedidos para pacientes portadores de 

doenças crônico-degenerativas. 
Parágrafo único - Os atestados relacionados no "caput" 

deste artigo terão declaração expressa do motivo da isenção. 
Art. 5Q -É de responsabilidade da Associação Médica de 

Minas Gerais a expedição dos atestados e sua distribuição 
nos locais em que serão vendidos. 
Parágrafo único - Fica a Associação Médica de Minas Gerais 

obrigada a prestar, semestralmente, contas dos recursos 
advindos desta lei, bem como da sua utilização. 

Art. 6Q -A inobservância desta lei implicará pena de 
responsabilidade e de indenização pecuniária. 
Art. 7Q -O Poder Executivo regulamentará esta lei 60 

(sessenta) dias após sua promulgação. 
Art. BQ Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 9Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: Com este projeto de lei, objetivamos adequar 

uma lei de 1953 aos dias atuais. O Pais passa por uma grande 
crise no setor de saúde, devendo ser tomadas atitudes para 
amenizar o problema. 

O Serviço de Assistência aos Médicos objetiva promover 
educação continuada dos médicos, beneficiando a sociedade 
como um todo, na medida em que contribui para a melhoria do 
padrão assistencial. A Comissão de Medicina Assistencial e 
Saúde Pública da Associação Médica, que também se 
beneficiaria com o projeto, estuda novas formas 
assistenciais para a população, além da efetiva construção 
do SUS. 

Com isso, é notória a abrangência desta proposição e o 
interesse de beneficiar toda a sociedade. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões 

Saúde e Ação Social e de Fiscalização 
parecer, nos termos do art. 195, c/c 
Regimento Interno . 

de Justiça, de 
Financeira para 

o art. 103, do 

Declara de 
Redentor 
Horizonte. 

PROJETO DE LEI No 461/95 
utilidade pública a AÇão Social Operária Cristo 

ASOCRE co~ sede no Município de Belo 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Ação Social 

Operária Cristo Redentor - ASOCRE - com sede no Município 
de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Durval Ângelo 
Justificação: A ASOCRE é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos, de natureza filantrópica e assistencial, que 
realiza importantes trabalhos educativos na região do 
Barreiro. Mantém atualmente uma escola profissionalizante 
que oferece cursos gratuitos nas áreas de tornearia 
mecânica, corte e costura e alfabetização de adultos para 
aproximadamente 200 pessoas. 

Os fatos expostos mostram, inequivocamente, a importância 
que tem a ASOCRE para a comunidade do Barreiro. 

Diante disso, torna-se justa e oportuna a declaração de 
utilidade pública da entidade. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 462/95 
Autoriza o Poder Executivo a doãr imóvel ao Município de 

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

Município de Rio Novo imóvel de propriedade do Estado 
situado nesse município, na Praça Dr. Mílton Braga, Centro, 
constituído de terreno com área total de 5.493m2 (cinco mil 
quatrocentos e noventa e três metros quadrados), desmembrado 
da área de 7.993m2 (sete mil novecentos e noventa e três 
metros quadrados), confrontando pela frente, na extensão de 
93m (noventa e três metros), com a Praça Dr. Mílton Braga; 
pela direita, na extensão de 85m (oitenta e cinco metros), 
com os sucessores de Clóvis Dias; pela esquerda, na extensão 
de 81m (oitenta e um metros), com os sucessores de Clóvis 
Dias, e pelos fundos, na extensão de 101m (cento e um 
metros), com os sucessores de Clóvis Dias, conforme 
escritura pública de 27 de setembro de 1982, registrada a 
fls. 75 do livro L-106 do Cartório de 1Q Ofício da Comarca 
de Rio Novo. 
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste 

artigo destina-se à construção de uma creche e de um ginásio 
coberto. 
Art. 2Q- O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no 

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

publiração. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Maria Barros 
Justificação: O projeto de lei em tela tem por objetivo o 

desmembramento de um terreno com área total de 7.993m2, 
onde, em uma área de 2.500m2, está sendo construída a Escola 
Estadual Paulino Pacheco. Os 5.493m2 restantes estão sendo 
pleiteados, por meio deste projeto de lei, para a construção 
de uma creche e de um ginásio coberto. 

A construção de uma creche no Município de Rio Novo, 
reivindicação antiga da comunidade, visa atender a crianças 
carentes cujas mães trabalham fora do lar, e a construção de 
um ginásio coberto irá beneficiar a população com a criação 
de uma área de lazer. 

Os benefícios decorrentes da doação pretendida são de 
grande importância para toda a comunidade local. 
Pelas justas razões que embasam este projeto de lei, conto 

com o apoio dos Deputados à sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI No 463/95 
Declara de utilidade pública a entidade Grupo Salva Vidas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a entidade 

Grupo Salva Vidas, com sede no Município de Uberlândia. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Leonídio Bouças 
Justificação: A entidade Grupo Salva Vidas é uma associação 

civil sem fins lucrativos, com sede no Município de 
Uberlândia. Fundada no ano de 1922, tem como finalidade 
promover o bem-estar do ser humano e o auxilio a idosos, 
crianças, adolescentes, carentes, meninos de rua, 
delinqüentes e seus familiares necessitados, imigrantes e 
viciados em geral. 

Os serviços prestados pela entidade não visam o lucro, e 
seus membros e Diretores nada percebem por suas atividades. 
A totalidade de suas rendas destina-se ao atendimento 
gratuito de suas finalidades estatutárias. 
Assim sendo, a entidade preenche os requisitos necessários 

para ser considerada de utilidade pública. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 723/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Filhos de Salomão, localizada no Município de 
Curvelo, por seus 12 anos de existência. (- À Comissão de 
Educação.) 

NQ 724/95, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando se 

~ 
~ 
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oficie ao Governador do Estado e ao Secretário de 
Transportes e Obras Públicas com vistas ao asfaltamento da 
estrada que liga o Município de Jabuticatubas à Serra do 
Cipó, por via de Capão Grosso. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 725/95, do Deputado Gilmar Machado, em que pede sejam 
solicitadas ao Governador do Estado as informações que 
menciona sobre a situação financeira do Estado. (- A Mesa da 
Assembléia.) 

Do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja o Projeto de 
Lei nQ 434/95 distribuído à Comissão de Educação para 
receber parecer. 

Do Deputado Marco Régis (2), solicitando seja formulado 
apelo aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, com vistas à supressão ou à rejeição 
dos dispositivos contidos na Medida Provisória nQ 1.067 que 
tratam da realização de exames destinados a aferir os 
conhecimentos adquiridos por alunos em fase de conclusão de 
cursos de pós-graduação. 

COMUNICAÇÃO 
- É também encaminhada à Mesa comunicação da Deputada Maria 

Olívia. 

O Sr. Presidente 
Nogueira. 

Oradores Inscritos 
Com a palavra, 

O Deputado Ivair Nogueira Sr. 
Deputadas, Srs. Deputados. 

Pelo Fim do Desrespeito 

o Deputado Ivair 

Presidente, Sras. 

O programa para implantação e operação dos trens urbanos 
sobre trilhos em Belo Horizonte, iniciado na década de 80, 
completa 13 anos sofrendo paralisações por falta de 
recursos. Nesse período, foram investidos R$430.000.000,00 
no projeto, totalmente mutilado na sua forma original, 
prejudicando áreas densamente povoadas na Capital e na 
região metropolitana, numa atitude que revela inversão de 
prioridades, em que o povo sai perdendo de forma 
irreversível. 

Em seu projeto original, o metrô seria implantado em 3 
fases, num total de 58km de linhas. Nesse percurso, passou 
por várias alterações, inclusive com uma mudança na rota que 
o levaria até Betim. Em sua terceira etapa, o metrô 
atenderia a mais sete estações da região metropolitana, 
passando pelos Bairros Novo Eldorado, Bernardo Monteiro, 
Imbiruçu, PTB, Alterosas e Betim Industrial. Esses bairros 
formam uma região que abriga grande classe trabalhadora, 
dependente do sofrível transporte de ônibus. 

As obras foram desviadas para Venda Nova, apesar de, em 
função do projeto original do metrô, ter sido desativado o 
subúrbio que atendia os moradores e, principalmente, a 
classe trabalhadora da região metropolitana. No ano passado, 
o Congresso Nacional aprovou verba para o prosseguimento das 
obras até a região de Venda Nova. E agora, para nossa 
perplexidade, +ornamos conhecimento de que parte dos recursos 
foi remanejada para Porto Alegre. A indignação dos belo-
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horizontinos diante desse fato é a mesma dos moradores de 
Contagem e Betim, que também tiveram seus sonhos adiados e 
sentiram o mesmo descaso diante dos interesses que 
porventura motivaram esses desvios. A comparação apresentada 
não vem simplesmente mostrar o confronto de valores e 
prioridades, mas sim alertar que não é mais possível fugir 
do compromisso com a qualidade de vida da população. 

É necessário e urgente que o Governo do Estado, as 
Prefeituras envolvidas e empresas públicas e privadas se 
aliem na busca de alternativas para a extensão do metr6 até 
Betim - passando pelo Barreiro - e outras cidades do entorno 
metropolitano. A iniciativa privada, por que não, deve 
participar desse processo, em que seria a maior beneficiada 
com um transporte eficiente e de mais baixo custo para seus 
trabalhadores. São beneficiadas também as empresas públicas, 
para que cumpram o seu p2~el social, incluindo aí a 
PETROBRÁS, que possui uma r€~'naria no meio do trajeto até 
Betim e, sem dúvida, ganharia em custos e benefícios com 
essa obra. 
São essas as razões que nos motivam a prosseguir nessa 

luta, buscando alternativas para viabilizar o projeto de 
extensão do metr6 até Betim, cidade que sedia indústrias de 
grande porte e exige um transporte mais rápido, eficiente e 
de baixo custo para atender seus trabalhadores, uma massa 
operária que ainda depende do tão ultrapassado transporte 
rodoviário, em meio ao tráfego intenso e perigoso da Rodovia 
Fernão Dias, a BR-381. 

Recentemente pedimos a criação de um consórcio envolvendo 
órgão públicos e iniciativa privada, mas ainda aguardamos o 
retorno do Governo de Minas sobre a proposta. Apresentamos 
também a possibilidade da volta do subúrbio como medida 
alternativa até a chegada do metr6, mas tivemos resposta 
negativa da Rede Ferroviária, que hoje priorizao transporte 
de carga nas linhas existentes. Como as atitudes adotadas 
até agora demonstram que o povo continuará acalentando, por 
mais alguns anos, o sonho de ver seu metr6 concluído, 
apresentei requerimento esta semana à Assembléia Legislativa 
pedindo a formação de uma comissão especial para apurar 
quais as negociações existentes para o prosseguimento do 
programa de extensão do metr6. Queremos levantar o que já 
existe de concreto nesse projeto e a real possibilidade de 
levá-lo adiante, pois sabemos que qualquer linha de 
financiamento exigiria mais anos de espera. Não podemos 
esperar mais. A população da região metropolitana não merece 
o tratamento que vem recebendo no caso do transporte de 
massa. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao 

iniciar nosso pronunciamento aqui, nesta tarde, faremos mais 
um lamento por acontecimentos que vêm se tornando rotina na 
área da saúde pública, não só deste Estado, como também do 
País. Agora há pouco ouvimos, em um telejornal vespertino, a 
notícia de que a Casa de Saúde São ~:bastião, tão 
tradicional nesta cidade, situada na Avenida Augusto de 
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Lima, que tem como Diretor Clínico um companheiro meu de 
jornada, de Maternidade, de exercício profissional em Belo 
Horizonte, Dr. Geraldo Botelho, a partir de hoje, está 
fechando suas portas. É mais uma casa de saúde, mais um 
hospital que não está resistindo ao rumo dos acontecimentos 
dessa crise perversa que continua rondando o País; não está 
resistindo à cobrança do próprio aluguel do prédio onde está 
instalado há 30 anos. 
Esse é um registro lamentável que faço aqui, quando venho à 

tribuna para dizer que protocolamos ontem, junto à 
Presidência desta Casa, dois requerimentos, dirigidos ao Sr. 
Presidente da República e aos Presidentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, cujo teor é o seguinte. 

- Faz a leitura de dois requerimentos de sua autoria, 
publicados na edição de 16/9/95. 
A justificação desses requerimentos, Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, é a síntese de um documento da Associação Médica 
do Estado de Minas Gerais, feito por uma comissão de ensino 
médico instalada nesse órgão. Aproveitamos o teor desse 
documento não como plágio, mas como embasamento. 
Registramos, portanto, que não é um plágio a justificação do 
nosso requerimento. Apenas fizemos uso de um palavreado 
técnico, de um raciocínio objetivo e qualificado da Comissão 
de Ensino da Associação Médica do Estado de Minas Gerais, 
tomados como subsídio para nossa justificação. 
A respeito desse requerimento, devemos dizer, ainda, que 

tudo começou em 16/3/95, quando o Sr. Presidente da 
República editou a Medida Provisória nQ 938, que diz, em seu 
art. 3Q, que o Ministério da Educação e do Desporto fará 
realizar exames de avaliação dos conhecimentos adquiridos 
pelos alunos das últimas séries dos cursos de graduação das 
instituições de ensino superior, acrescentando que os 
resultados dessas provas refletirão o desempenho de cada 
curso e serão considerados quando do processo de 
recredenciamento da respectiva instituição. 
Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, como pode um 

exame único, um exame estático, em final de curso superior 
refletir o desempenho de um curso e o desempenho de um aluno 
de curso de graduação? Só se isso for um espelho de parque 
de diversões; só se isso se refletir como espelho de circo, 
porque não é possível que um único exame julgue um curso 
completo, uma instituição, um aluno no final de curso. Isso 
não vai refletir o que um aluno aproveitou durante o curso 
de graduação. 

Por isso estamos aqui, como porta-voz da Associação Médica 
de Minas Gerais - por que não dizer de sua Comissão de 
Ensino Médico, que elaborou o presente documento? 
protestando contra a Medida Provisória nQ 938, editada em 
16/3/95 e reeditada em 28/7, com o nQ 1.067. Falamos como 
porta-voz do Dr. Lincoln Marcelo Freire, Presidente da 
Associação Médica de Minas Gerais; do Exmo. Dr. João Batista 
Gomes Soares, Presidente do Conselho Regional de Medicina do 
Estado de Minas Gerais que não me coloca, em mãos, um 
documento por escrito. Como meu companheiro de bancos 
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escolares, de bancos universitários, falo pelo Dr. João 
Batista Gomes Soares, porque a sua palavra, para mim, é uma 
palavra de honra, e ele me disse que o CRM-MG também tinha 
opinião consoante com a Associação Médica de Minas Gerais, 
contrária a esse exame que presume aquilatar a eficiência de 
um curso de graduação de 4, 5 ou 6 anos e, ao mesmo tempo, 
aquilatar o desempenho de um aluno numa simples e única 
prova estática, que não tem como demonstrar o aprendizado de 
tanto tempo. 
O próprio documento, elaborado pela Comissão de Ensino da 

Associação Médica de Minas Gerais, que tem nomes de 
gabarito, não só da medicina como da c1encia de Minas 
Gerais, como os Profs. Aloísio Sales da Cunha, que é seu 
Presidente; Carlos Haroldo Piancastelli, Secretário; Adilson 
Savi, que também é membro do CRMMG; Alcino Lázaro da Silva; 
Benedictus Philadelpho de Siqueira, também da Secretaria de 
Estado da Saúde; Edward Tonel li; Ênio Roberto Pietra Pedroso 
e Lucas Viana Machado. 

Essa comissão vem, por meio deste parlamentar que lhes fala 
neste momento, transmitir seu protesto, seu repúdio às 
medidas provisórias que vêm, com uma certa obsolescência, 
tentar auferir o rendimento de um curso, auferir a 
capacidade dos alunos em final de curso. Como o próprio 
documento diz, "no mundo atual, a velocidade com que se 
verifica a expansão dos conhecimentos é vertiginosa e, por 
isso, com acelerada obsolescência dos mesmos, o que torna a 
lógica de um exame estático, estrito e simplista como 
inoportuna e enganosa." 
Queríamos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao mesmo tempo 

defender aqui o ensino público, porque estamos numa onda 
privatista neste País e não podemos admitir que, além da 
privatização da economia, passemos também para o lado 
enganoso da privatização dos cursos superiores, porque já 
estamos na fase de elitização do ensino. 

Temos, ai, faculdades e universidades que estão fazendo da 
educação um grande comércio, uma grande exploração. Na nossa 
região, o Sul de Minas, faculdades estão cobrando de 
R$1.000,00 a R$1.200,00 por mês em determinados cursos. O 
que podemos esperar de um País de doutores desempregados, 
subempregados, comprando diplomas a preço de R$1.000,00 a 
R$1.200,00 por mês? Poderemos ter, amanhã, os maus 
profissionais que irão mercantilizar as suas profissões, que 
serão comerciantes em suas profissões, como na medicina, na 
advocacia e na engenharia, etc. 

Como eles vão repor esses valores escorchantes que lhes são 
cobrados? Muitas vezes, para satisfazerem seus pais, que os 
querem ver formados em curso superior, se submetem a esses 
preços abusivos. E esses preços abusivos vão se refletir 
amanhã, no futuro profissional desses alunos, que vão ser 
mercadores também em sua profissão. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado 
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, pessoas presentes às galerias, imprensa, 
ocupamos a tribuna nesta tarde para mencionar dois 
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requerimentos a que demos entrada na Mesa. Esperamos o 
pronunciamento do Plenário sobre eles. 
Vivemos um momento extremamente delicado da vida nacional. 

Prefeitos procuram a Assembléia em vista de dificuldades 
financeiras. Em Brasília, o Governo Federal já anuncia 
dificuldades. Empresários e trabalhadores se encontram e 
definem ações conjuntas para superarem o momento difícil que 
a recessão, hoje, já provoca no País. O desemprego atinge 
números elevados. Os salários sofrem queda à medida que o 
desemprego aumenta, e o Governo define sua política salarial 
de rebaixamento de salários. Vivemos isso muito claramente 
aqui, na Assembléia. 

O Governo do Estado, diante da queda da receita do Estado, 
manda para cá um conjunto de medidas, um pacote de propostas 
para tentar transferir parte do nosso patrimônio para a 
iniciativa privada e ainda pede à Assembléia autorização 
para processo de endividamento de mais de 
US$1.200.000.000,00. Entendemos que é fundamental que esta 
Casa se aprofunde no debate dessa questão. 

Estamos preocupados porque o regime de urgência está 
correndo. Enquanto debatemos a questão das regionais - que é 
também muito importante -, o prazo do regime de urgência dos 
sete projetos e das duas emendas constitucionais que foram 
enviados pelo Governador está correndo. Entendemos que o 
Poder Legislativo não pode votar esses projetos tão 
importantes sem um debate profundo com a sociedade mineira e 
com esta Casa. 

Entramos com dois requerimentos pedindo informações, por 
escrito, do montante da dívida global, externa e interna. A 
nossa dívida, principalmente a imobiliária, que em 1994 era 
de US$4.500.000.000,00, hoje já soma US$6.000.000.000,00. E 
isso sem contar que Minas Gerais, nos 12 últimos meses, 
pagou mais de US$900.000.000,00 dessa dívida, o que 
corresponde a quase US$100.000.000,00/mês, que estamos 
pagando. Isso é muito sério e muito grave. 
Queremos também saber claramente o dispêndio mensal com as 

dívidas externa e interna. O Secretário da Fazenda, João 
Heraldo, disse que o Estado estava despendendo quase 
R$50.000.000,00 mas, pelos cálculos que temos, a receita do 
Estado, hoje, é da ordem de R$425.000.000,00, sendo 
R$370.000.000,00 de recursos do ICMS, mais o Fundo de 
Participação, o IPVA e outras transferências do Governo 
Federal totalizam um valor aproximado de R$425.000.000,00. O 
Estado gasta mensalmente em torno de R$200.000.000,00 com o 
pagamento do pessoal da ativa e R$80.000.000,00 com o 
pessoal inativo e mais algo em torno de R$30.000.000,00 a 
R$40.000.000,00 com a manutenção da máquina. É evidente que 
restam quase R$100.000.000,00. Queremos saber se toda essa 
quantia está sendo comprometida. O Estado suspendeu todos os 
investimentos. Então onde foi parar o restante desses 
recursos? Estamos querendo saber se tudo está comprometido 
com a dívida ou se são só R$50.000.000,00. Se forem apenas 
R$50.000.000,00, estão faltando mais de R$45.000.000,00. 
Temos que saber onde está esse dinheiro. Além disso, 
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entendemos fundamental que o Estado informe claramente 
quanto realmente está comprometido com a folha. O Vice-
Governador disse que tem gasto, do início do ano até aqui, 
R$65.000.000,00 com o pagamento das férias-prêmio vendidas 
pelos servidores. Fizemos uma avaliação de que havia demanda 
represada quando da aprovação da emenda e que, realmente, 
esse pagamento custou um pouco mais ao Estado, mas agora a 
questão é mais tranqüila. Se fizermos as contas da 
implementação, de novembro até agora, esses R$65.000.000,00 
divididos ao longo de 12 meses, vamos perceber que o Estado 
está gastando em torno de R$5.000.000,00 ou R$6.000.000,00 
por mês a mais, o que, no total da folha, não representaria 
mais que 5 ou 6% do que o Estado arrecada. Então, queremos 
essas informações por parte do Estado. 
Quanto é que o Estado vai arrecadar com a venda do 

CREDIREAL? O Estado, apenas no passivo, teria que 
complementar mais de R$100.000.000,00 no CREDIREAL, sendo 
que o valor informado anteriormente na reunião que tivemos 
com o Secretário João Heraldo é de algo em torno de 
R$100.000.000,00. Sendo assim, não estaríamos ganhando nada. 
Estaríamos tendo que colocar dinheiro para entregar o 
CREDIREAL à iniciativa privada. Queremos essas informações, 
como também a informação referente ao montante do lucro com 
as vendas da CEMIG e do BEMGE. Queremos essas informações, 
porque estamos vindo de um debate com a direção da CEMIG, 
quando nos alertavam de que venda de ações nos próximos 12 
meses significaria perda de mais ou menos 36% para o Estado. 
Entendemos serem fundamentais essas questões para que 
possamos entender e ter condições de votar esse projeto. Não 
queremos que isso fique para a última hora, porque, caso 
contrário, estaremos comprometendo um patrimônio do Estado 
que talvez entre para amortizar parte da dívida. Com juros 
de 4 ou 5% na rolagem da dívida imobiliária, nossa dívida 
continuará crescendo e engolirá isso no máximo em seis 
meses. Acontecendo isso, continuaremos com dividas elevadas 
e, ao mesmo tempo, sem patrimônio. Isso é fundamental para 
que possamos entender o que está ocorrendo hoje. 

Não adianta o Secretário, Dr. Walfrido dos Mares Guia, 
dizer que as críticas e as informações são de pessoas que só 
pensam no fracasso. Queremos dizer ao Governador que 
precisamos de informações. O Governo foi eleito com uma 
proposta e os derrotados têm que aceitar. Mas nós também 
fomos eleitos para fiscalizar e para acompanhar, porque isso 
faz parte da democracia. Não vivemos em uma ditadura ou em 
um regime de partido único, então queremos transparência nas 
negociações porque a fiscalização nos compete. Queremos, por 
meio de um requerimento, fazer convite ao Governador. 
Sabemos que o Regimento não permite fazer convocação para 
que o Governador venha discutir com esta Casa, mas não nos 
impede de fazer-lhe convite para que ele venha debater 
conosco, como fez o Governador de São Paulo, Mário Covas, 
como fez o Governador do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, 
que foi t Assembléia Legislativa discutir com um poder que 
participa da administração, que é o Poder Legislativo, 
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discutir como estão as negociações das dívidas e da situação 
do Estado com o Governo Federal. 

Temos responsabilidade nisso. Meu requerimento é um convite 
ao Governador para que ele trave conosco debate de alto 
nível. De posse de informações seguras e concretas, este 
Poder poderá participar das decisões dessas questões 
financeiras, que são sérias. Cada vez mais o Poder 
Legislativo precisa resgatar sua autonomia, como muito bem 
vem fazendo o Deputado Agostinho Patrús, por meio do Colégio 
de Líderes. O Poder Legislativo vem perdendo, ao longo dos 
anos, sua dignidade. Isso ocorreu principalmente durante o 
período da ditadura militar. 
Esperamos contar com o apoio e 

devido à seriedade do momento e 
participação nas decisões dessas 
Sr. Presidente. 

o entendimento desta Casa 
à importância da nossa 
questões. Muito obrigado, 

o Sr. Presidente 
Antônio. 

Com a palavra, o Deputado Álvaro 

o Deputado Álvaro Antônio* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, representantes da imprensa, o Deputado Ivair 
Nogueira, minutos atrás, veio a este microfone e levantou um 
problema que é de suma importância para nossa Capital. 
Trata-se do nosso metrô de superfície. Podemos dizer que 
temos saudades de Tancredo Neves e de Luís Verano. Um foi 
Governador de nosso Estado e o outro foi Prefeito de Belo 
Horizonte. Luís Verano foi o primeiro administrador que 
pensou em um metrô para nossa cidade. Depois disso, nenhum 
outro administrador levantou sua voz com veemência e 
obstinação em defesa do metrô de nossa Capital. Essa questão 
vem se arrastando por mais de 15 anos. Por quê? Porque Minas 
Gerais não dá valor ao transporte. Minas Gerais é um dos 
poucos Estados da federação que não tem sua secretaria de 
transportes. Há vários órgãos encarregados do transporte. 
Uns projetam, outros executam. Mas, em Minas, não temos uma 
cabeça pensante, capaz de centralizar as ações de transporte 
do Estado e da Capital. É um corpo sem comando. Vários 
órgãos trabalhando aqui e ali, e o transporte continua cada 
vez pior, tanto no Estado quanto na Capital. 
Quando Tancredo Neves assumiu os destinos deste Estado, uma 

de suas primeiras preocupações foi com relação ao transporte 
hidroviário de nosso Estado. Minas Gerais tem a segunda 
bacia hidrográfica do mundo, e ainda estamos sem qualquer 
estudo hidroviário. Começamos esses estudos juntamente com 
São Paulo, no Paraná-Tietê. Hoje, São Paulo já tem mais de 
1.500km de vias navegáveis, o que também favorece Minas 
Gerais, lá no nariz mineiro. Aqui, não se toca mais no 
assunto do transporte hidroviário. O transporte aeroviário é 
outro que está abandonado. O nosso transporte rodoviário é 
eficiente devido ao excelente trabalho que fez e vem fazendo 
o DER-MG. O que notamos é que em Minas Gerais o transporte 
foi relegado a terceiro ou quarto plano. No entanto, é uma 
das coisas mais importantes para nosso Estado. 
Lembro-me que, quando Secretário de Tr~nsportes de Minas 

Gerais, fui várias vezes a Pirapora. Era Prefeito daquele 
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~unicípio o nosso atual Vice-Presidente, Deputado Wanderley 
Avila. Naquela ocasião, Minas Gerais começava a fazer os 
primeiros planos para o transporte hidroviário no Estado. A 
construção de sete eclusas permitiria que se chegasse, por 
transporte hidroviário, até as proximidades de Santa Luzia; 
com mais seis, construídas na região de Três Marias, 
poderíamos chegar até Abaeté. Tudo isso foi jogado às 
traças, ficou relegado a segundo plano. 
A construção do metrô de superfície de Belo Horizonte vem 

se arrastando por mais de 15 anos porque o Estado não possui 
uma secretaria de transportes, que seria o foro dos debates, 
o órgão que buscaria em Brasília as soluções para o nosso 
Estado, e não ficaríamos apenas recebendo os pacotes de 
projetos que vêm da Capital federal, e que são implantados 
em Minas sem a mínima preocupação de discuti-los com 
qualquer segmento da sociedade mineira. 

Há poucos dias, tivemos oportunidade de verificar a 
possibilidade da criação de uma parada do metrô de 
superfície de Belo Horizonte no Bairro Cabana do Pai Tomás. 
O metrô foi projetado para ir do centro da cidade até a 
estação do Eldorado, na vizinha Contagem, contudo deixaram 
de incluir nele para os senhores avaliarem como os 
projetos são executados - uma estação naquele popular bairro 
que fica nas imediações dos Bairros Santa Maria e Benedito 
Valadares e constitui um dos maiores aglomerados de 
habitantes da nossa Capital. Não foi projetada uma parada 
nessa região; o trem metropolitano passa por ali e não serve 
à população, tornando-se ocioso o seu trajeto. 

Foi bom o Deputado Ivair Nogueira ter lembrado o problema 
do metrô de superfície da nossa Capital, pedindo que ele 
chegue até Betim, o que é uma justa reivindicação e, mais 
uma vez, faço o apelo para que o metrô chegue até a região 
do Barreiro. Nada menos que 13% da sua demanda seria suprida 
com a inserção do Barreiro no projeto do trem metropolitano 
da nossa Capital. 

Mais uma vez, também fica patente: temos que insistir junto 
ao Sr. Governador, com quem já tive uma conversa inicial, 
para a recriação da secretaria de transportes. Minas é um 
dos poucos Estados da federação que não possui uma 
secretaria de Estado de transportes. Se quisermos discutir o 
problema do transporte hoje, teremos uma discussão 
aleatória, porque não há um foro de debates em Minas. 
Continuaremos a receber os pacotes de projetos de Brasília, 
porque não temos um cérebro, que torne real a secretaria de 
Estado de transportes. Minas Gerais, um dos grandes Estados 
do País, não pode continuar no século passado com relação ao 
transporte. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonídio 

Bouças. 
O Deputado Leonídio Bouças* Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, eu gostaria de fazer o registro 
de mais um aciden~e ocorrido na BR-050, que liga a Capital 
do Estado de São Paulo a Brasília, e que corta toda a região 



314 

do Triângu1o, 1igando seus dois principais municípios, que 
são Uber1ândia e Uberaba. 

Há cerca de uma semana houve a1i um acidente, envo1vendo 
uma carreta e uma perua Kombi, ocasião em que morreram dez 
pessoas, todas ocupantes da perua. 
Estive neste P1enário, há a1guns meses fazendo um outro 

registro, sobre a morte de sete pessoas, testemunhada por 
professores de Uber1ândia quando se dirigiam a uma esco1a 
rura1. Venho comunicar o fato, embora não queira fazer previsões 
pessimistas, pois tenho a certeza abso1uta de que teremos de 
vo1tar a esta tribuna, por muitas outras vezes, a fim de 
fa1ar sobre acidentes ocorridos naque1a estrada, 
desconhecida por muitos desta Capita1 e, ta1vez, por muitos 
dos Deputados aqui presentes. Trata-se da rodovia de maior 
tráfego de Minas Gerais. Dados do DER-MG indicam que tráfego 
na Rodovia Fernão Dias é de 12.000 carros por dia, sendo que 
na BR-050, entre Uber1ândia e Uberaba, o tráfego é de 17.000 
veícu1os por dia. 

Não queremos cu1par o Governo do Estado por inoperância, 
até porque o atua1 Governo se insta1ou há poucos meses. 
Queremos é chamar a atenção para que aque1a inauguração, que 
se deu no mês de agosto, so1enidade na qua1 o Governador 
Eduardo Azeredo assinou a ordem de serviço para o imediato 
início das obras para a dup1icação dessa rodovia, seja o 
marco de uma nova era. Temos a esperança de que as obras não 
parem, e de que, embora o dinheiro conseguido por meio do 
orçamento federa1 cubra os traba1hos de dup1icação de apenas 
14Km, e1as possam ser estendidas a ponto de termos a 
dup1icação da BR-050 em toda a extensão que corta a região 
do Triângu1o. 
Quero contar com o apoio incondiciona1 de todos os 

Deputados, não só daque1es que, como o Deputado Anderson 
Adauto e outros da região, já têm traba1hado por essa causa. 
para que possamos tornar rea1idade a dup1icação da BR-050, a 
de maior tráfego no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

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

Presidência passa à 2ª parte da reun1ao, com a 1g fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
-A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao P1enário da 

comunicação apresentada nesta reunião pe1a Deputada Maria 
01ívia- fa1ecimento do Sr. João Rodrigues do Couto, em Luz 
(Ciente. Oficie-se.). 

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

aprovados, na forma regimenta1, cada um por sua vez, os 
Pareceres de Redação Fina1 dos Projetos de Lei nQs 79/95, do 
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Deputado Wander1ey Ávi1a, que obriga o titu1ar de cartório a 
comunicar às Prefeituras Municipais ou ao INCRA os dados que 
especifica, re1ativos ao adquirente de imóve1 urbano ou 
rura1; 118/95, do Deputado Wander1ey Ávi1a, que dec1ara a 
serra do Lopo, 1oca1izada no Município de Extrema, como área 
de preservação ambienta1; 182/95, do Deputado João Batista 
de 01iveira, que dispõe sobre a comemoração do Dia Estadua1 
de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência; 192/95, do 
Deputado Aja1mar Si1va, que institui o Dia Estadua1 do 
Esteticista; 355/95, do Governador do Estado, que autoriza a 
abertura de crédito especia1 para a Universidade Estadua1 de 
Montes C1aros (À sanção.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Gi1mar Machado, 

em que so1icita seja o Projeto de Lei nQ 434/95, que 
institui o Conse1ho Estadua1 de Comunicação Socia1 - CECOS -
e dá outras providências, distribuído à Comissão de 
Educação, para receber parecer. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Marco Régis, em que so1icita sejam 
enviados é aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federa1, so1icitando seu empenho para que sejam 
rejeitados os dispositivos da Medida Provisória nQ 1.067, de 
28/7/95, que tratam da rea1ização de exames nacionais 
destinados a aferir os conhecimentos adquiridos pe1os a1unos 
em fase de conc1usão dos cursos de graduação. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Marco Régis, em que so1icita seja 
encaminhado ofício ao Presidente da Repúb1ica, formu1ando 
ape1o para que, na eventua1 reedição da Medida Provisória nQ 
1.067, de 28/7/95, sejam suprimidos os dispositivos que 
tratam da rea1ização de exames nacionais destinados a aferir 
os conhecimentos adquiridos pe1os a1unos em fase de 
conc1usão dos cursos de graduação. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. 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. 

Pa1avras do Sr. Presidente 
A Presidência 1embra ao P1enário que o Deputado Romeu 

Queiroz, re1ator do Projeto de Lei nQ 343/95, designado em 
P1enário na reunião extraordinária rea1izada hoje, pe1a 
manhã, está fazendo uso do prazo regimenta1 de 24 horas para 
emitir parecer sobre emendas então apresentadas ao referido 
projeto de 1ei, que se encontra na faixa constituciona1, 
sobrestando as demais matérias da pauta . 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para o 

Grande Expediente, a Pr~sidência encerra a reun1ao, 
convocando os Deputados para a ordinária de debates de 
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amanhã, dia 15, às 9 horas, e para a especial, também de 
amanhã, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 41/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado José Maria Barros, o projeto de lei 
em análise autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Acaiaca. 
A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de 

Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à tramitação 
da matéria, apresentando, entretanto, o Substitutivo nQ 1, 
com vistas a sanar algumas imperfeições na redação original. 
Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto no 
1Q turno, em cumprimento dos trâmites regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em análise dispõe sobre doação de imóvel do 

Estado, não acarretando sua efetivação despesa para os 
cofres públicos nem impacto na lei orçamentária. Tal bem 
continuará integrando o patrimônio público, visto que, com a 
doação, ocorrerá apenas a sua transferência para a esfera 
municipal. 
Vale ressaltar que o Executivo, em resposta à diligência 

solicitada, manifestou-se de acordo com a medida, que é de 
relevante interesse para a comunidade, uma vez que o imóvel 
será destinado à construção de uma área de lazer para a 
população de Acaiaca. Quanto à saída patrimonial, esta será 
compensada pelos beneficios gerados. 

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

Lei nQ 41/95 no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Alencar da Silveira Júnior, 

relator - Geraldo Rezende - Romeu Queiroz - Clêuber Carneiro 
- Marcos Helênio. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 80/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em exame, do Deputado Wanderley Ávila, 
obriga o Estado a oferecer, no âmbito de sua competência no 
Sistema Único de Saúde, formas de tratamentos alternativos 
aos tradicionais. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da proposição com as Emendas nQs 1 a 3. Cabe, 
agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
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A terapêutica naturalista teve ampla aceitação e 

desenvolvimento até o surgimento de técnicas que 
possibilitaram a descoberta dos modernos medicamentos, como 
antibióticos e corticóides. O uso de fármacos extraídos 
diretamente da natureza foi sendo, gradativamente, 
substituído pelo emprego de drogas produzidas 
industrialmente. 
Neste final de século, entretanto, os tratamentos 

alternativos, em especial a medicina homeopática, ganharam 
prestígio. Tal fato é baseado na argumentação de que as 
drogas habitualmente utilizadas pela medicina alopática, 
embora curem, deixam efeitos colaterais indesejáveis. 

Recentemente, a acupuntura, muitas vezes exercida por 
leigos, foi objeto de regulamentação pelo Conselho Federal 
de Medicina, sendo incluída entre especialidades médicas. 

Um dos méritos da proposição sob comento é facilitar o 
exercício, no âmbito do SUS, de práticas terapêuticas 
alternativas às formas de tratamento tradicionalmente 
empregadas pela medicina alopática. 

Devem ser resguardados, entretanto, o interesse do paciente 
e a relação custo-benefício dos procedimentos. 
Sabe-se que, em Minas Gerais, existem alguns exemplos de 

aplicação de terapêuticas alternativas à alopatia, haja 
vista as práticas geridas pela Coordenadoria de Integração 
Terapêutica da Secretaria de Estado da Saúde, que objetiva 
promover a inserção, no SUS, das práticas médico-
terapêuticas anteriormente denominadas alternativas. 
Julgamos, não obstante, que o projeto merece reparos. 
Com o advento da Lei nQ 8.080, de 19/9/90, o município se 

tornou o principal executor das ações de saúde. Cabe ao 
Estado, entre outras atribuições, a gestão dos serviços e o 
oferecimento de cooperação técnico-financeira aos 
executores. 

Dessa forma, seria mais conveniente atribuir ao Estado, por 
meio da proposição em tela, o papel de introdutor, no sus. 
de novas formas terapêuticas. 
Considerando o novo enfoque dado à questão, sugerimos 

alterações por meio de substitutivo. 
Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
ng 80/95 na forma do Substitutivo nQ 1, redigido a seguir, e 
pela rejeição das Emendas ngs 1 a 3, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 80/95 
Dispõe sobre o incentivo do Estado à adoção, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde - SUS -, de formas de tratamento 
alternativas à medicina alopática. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O Estado incentivará a adoção, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde - SUS -, de formas de tratamento 
alternativas à medicina alopática, desde que: 

I - sejam reconhecidas como especialidades médicas pelos 
órgãos fiscalizadores do exercício d~ medicina; 

II - obedeçam aos parâmetros terapêuticos oficialmente 
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reconhecidos; o 
III - levem a uma redução dos custos para o SUS e para paciente; 
IV sejam exercidas por profissionais 

habi 1 itados. . _ . . . i r a 
Art. 2Q -O Estado prestara cooperaçao tecn1co-f1na~cedas 

aos municípios e aos profissionais do SUS para a a~oçao 
formas terapêuticas de que trata o art. 1Q desta lel., ut" 
Parágrafo único -Para a aplicação do disposto n? _cap om 

deste artigo, o Estado poderá celebrar conven1o c 

legalmente 

entidades ou profissionais legalmente habilitados. lei 
Art. 3Q -As despesas decorrentes da execução desta correrão à conta de: 
I- dotação orçamentária própria consignada à Secretaria de Estado da Saúde; 
II- outras fontes. . zo 
Art. 4Q- O Poder Executivo regulamentará esta le1 no praua 

de 120 dias (cento e vinte) dias contados da data de s publicação. 
Esta Art. 5Q 

publicação. lei entra na data de em vigor 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente Marco Régís, relator 

Leonídio Bouças - Jorge Hannas - Jorge Eduardo. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 235/95 . . 

sua 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentar1a 
Relatório . 

De autoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gera~;~ 
o_projeto de lei em_estudo dispõe sobre o reajust~mento do 
Slmbolos e dos padroes de vencimentos dos serv1dores s 
9uadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Con~as e ~~e 
1ntegrantes do Quadro Especial de Pessoal, 1nclUSl 
inativos, e dá outras providências. . -

0 Publicado em 18/5/95, foi o projeto analisado pela Com,ssaa 
de Constituição e Justiça, que concluiu por su_ 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou lhe as Emendas nQs 1 a 3. 

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela 
aprovação do projeto com a Emenda nQ 4, que apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer. 
Fundamentação 

A proposição, aprimorada pelas Emendas nQs a 4• 
apresentadas nas Comissões anteriores reajusta em 10%. a 
partir de 1Q/5/95, os valores dos símbolos e dos padrões de 
vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas. e 
Quanto à repercussão financeiro-orçamentária, ressalte-~0 que as despesas_d~correntes da_execução do projeto co~rer~l 

por conta de cred1tos orçamentarios consignados ao Tr1bun 
de Contas na lei orçamentária em vigor. e 
Analisando o orçamento de 1995 vemos que as despesas dl 

pessoal do Tribunal de Contas cbrrespondem a 88% do ~ot~ 
das despesas correntes. Segundo informações da secretar1a a 
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~azenda, as despesas de pessoal do Tribunal acumuladas até 
JUlho deste ano somam R$39.641.130,62, representando 1,87% 
dos gastos de pessoal do Estado com a administração direta. 
No mês de abril de 1995 mês base para a aplicação do 
reajuste proposto as 'despesas de pessoal foram de 
R$5.599.125,36. Po~tanto, o aumento de 10% representa um 
aumento de despesa para o Tribunal de Contas de 
aproximadamente R$560.000,00. 
Ade~ais, visa a proposição a adequar os vencimentos dos 
~erv1d?res daquela Casa ao reajuste concedido pelo Poder 
d~ecut1vo, neste exercício, aos servidores da administração 
lreta do Estado. 

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

Lei nQ 235/95, no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 a 3, da 
~om~ss~o de Constituição e Justiça, e com a Emenda nQ 4, da 
om1ssao de Administração Pública. 
S~la das Comissões, 14 de setembro de 1995. 

GMlguel Martini, Presidente- Clêuber Carneiro, relator-
eraldo Rezende - Romeu Queiroz - Alencar da Silveira Júnior 

- Marcos Helênio. 
PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 241/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
0~ ~utoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em 

ana11se cria o Fundo Estadual do Trabalho- FET- e dá 
outras providências. 
Publicada, foi a propos1çao enviada à Comissão de 

Const~tuição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constltucionalidade e legalidade com a Emenda nQ 1, que 
apr~s~ntou. A seguir, foi o projeto remetido à Comissão de 
Adm1n1stração Pública, que opinou pela aprovação da matéria 
com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de Constituição 
e Justiça. 
Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, 

nos limites de nossa competência. 
Fundamentação 

Inicialmente, manifestamo-nos favoravelmente à idéia de que 0 .Governo Estadual deve intervir, por meio de uma das 
dlversas modalidades de intervenção existentes a seu dispor, 
Para Que se mantenha o nivel de desemprego o mais reduzido 
Possível. 

Os custos da adoção de políticas mantenedoras do nível de 
emprego são bastante inferiores ao que normalmente se 
acre~íta. Esse dado pode ser constatado por meio da seguinte 
cons,deração: cada emprego gerado, além de desobrigar o 
~stado de realizar políticas assistencialistas, gera aumento 
e arrecadação tributária, devido ao crescimento da 

atividade económica. 
Concordamos, assim, com a essência do projeto. Não podemos, 

~ontudo, deixar de manifestar nosso entendimento de que o 
ln~iso II do art. 3Q, que prevê como uma da> fontes do FET 151. do lucro dos Bancos estaduais, contraria o disposto no 



) 

320 

art. 132, II, da Lei nQ 6.404, de 15/12/76, que dispõe o 
seguinte: 

"Art. 132 Anualmente, nos quatro primeiros meses 
seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma 
assembléia geral para: 

I - ......................................... . 
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do 

exercício e a distribuição de dividendos;". 
Assim, não pode uma lei estadual revogar esse comando. O 

lucro líquido pertence à sociedade; ao Estado, como 
acionista, cabe o recebimento de dividendos. Propomos, por 
isso, a retirada do inciso II do art. 3Q. 

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

Lei nQ 241/95 com as Emendas nQs 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, e 2, que apresentamos a 
seguir. 

EMENDA NQ 2 
Suprima-se do art. 3Q o inciso II. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Clêuber Carneiro Geraldo 

Rezende- Marcos Helênio Romeu Queiroz Alencar da 
Silveira Júnior. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 253/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Gilmar Machado, a proposição em tela 
altera o prazo para isenção do pagamento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 
Publicado, o projeto foi encaminhado à Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, e apresentou-lhe a Emenda 
nQ 1. 

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela 
aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

Atualmente, estão isentos do pagamento do IPVA veículos 
automotores com mais de 25 anos de fabricação, conforme a 
Lei nQ 9.586, de 6/6/88. A proposição em exame, com a Emenda 
nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, altera esse 
prazo para 12 anos. 
O orçamento de 1995 prevê receita tributária proveniente de 

IPVA no valor de R$80.301.593,00 (cota-parte do Estado). 
Isso representa 2,17% da arrecadação tributária do Estado 
neste exercício. Segundo dados da Superintendência Central 
de Contadoria-Geral do Estado, conforme a Portaria nQ 
274/95, publicada no "Minas Gerais" de 26/8/95, o montante 
arrecadado com IPVA, até o mês de julho deste ano, foi de 
R$138.069.476,27. Destes, 50% são repassados aos municípios, 
conforme disposição constitucional. 
O projeto em tela amplia o número de veículos beneficiados 
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pelo não-pagamento do IPVA, isentando aqueles com mais de 12 
anos de fabricação. A medida trará, quanto ao seu impacto 
financeiro e orçamentário, uma diminuição da receita 
tributária do Estado. Além disso, diminuirão as receitas 
tributárias dos municípios, que ficam com metade do IPVA 
arrecadado. 
Todavia, o projeto representa um benefício social à 

população menos favorecida, que possui veículos com vários 
anos de uso, merecendo, portanto, prosperar nesta Casa. 

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

Lei nQ 253/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Marcos Helênio, relator 

Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro - Romeu Queiroz - Alencar 
da Silveira Júnior. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 343/95 

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 
Administração Pública, Assuntos Municipais e Regionalização, 

e Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

(Nova Redação nos Termos do Art. 138, § 1Q, do Regimento 
Interno) 
Relatório 

Por meio da Mensagem nQ 18/95, o Governador do Estado 
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em estudo, que 
institui regiões administrativas no Estado de Minas Gerais e 
dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 5/7/95, foi o 
projeto distribuído às Comissões acima referidas, para ser 
apreciado em reunião conjunta, em regime de urgência, nos 
termos do art. 222, c/c os arts. 195 e 103 do Regimento 
Interno. 
Durante a discussão do parecer nesta Comissão, o Deputado 

Simão Pedro encaminhou proposta de emenda sugerida pelo 
Deputado Rêmolo Aloise, a qual, tendo sido acatada pelo 
relator, passou a fazer parte deste parecer, na forma da 
Emenda nQ 1. 

Fundamentação 
Com respaldo na competência que lhe atribui a Constituição 

do Estado, por força do seu art. 10, II e XIII, encaminhou o 
Governador do Estado a esta Casa o Projeto de Lei nQ 343/95, 
que institui regiões administrativas no Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. De fato, eis que a 
proposição em tela configura verdadeiro instrumental 
destinado a otimizar a organização do Governo e da 
administração pública. 

~ 
~ 

Além disso, evidenciada está a privaticidade da iniciativa 
para a apresentação do projeto, já que, entre as atribuições 
do Governador está a sua competência privativa para dispor, 
~a forma da lei, sobre a organização e a atividade de Poder 
Executivo, conforme estatui o art. 90, XIV, da Carta 
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Estadual. Tendo em vista que as regiões administrativas, por força do 
art. 1Q, § 2Q, do projeto em an~lise, co~figuram órgãos 
subordinados administrativamente a Secretar1a de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN , passando a 
integrar, portanto, a estrutura dessa Secretaria, é 
pertinente a citação também do art. 66, III, "e", da 
Constituição Estadual, que determina como matéria de 
iniciativa privativa do Governador do Estado a estruturação 
de Secretaria de Estado. 
Outrossim, ressalte-se o teor dos incisos II e III do art. 

41 da Carta mineira, que estabelece o dever do Estado de 
articular regionalmente a ação administrativa, com o 
objetivo de contribuir para a redução das desigualdades 
regionais e de assistir os municípios de escassas condições 
de propulsão socioeconômica, situados na região, para que se 
integrem no processo de desenvolvimento. 
Dessa forma, não vislumbrando qualquer óbice de natureza 

jurídico-constitucional e legal à tramitação da matéria, e 
considerando o acatamento da emenda do Deputado Rêmolo 
Aloise, encaminhada pelo Deputado Simão Pedro, formulamos a 
seguinte conclusão. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela 

pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
1, a seguir apresentada. 

EMENDA No 1 

constitucionalidade e 
343/95 com a Emenda nQ 

"Altere-se para São Sebastiã~ do Paraíso a sede da 
Administração Regional do Sudoeste." 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo. 
Comissão de Administração Pública 

(Nova Redação nos Termos do Art. 138, § 1Q, do Regimento 
Interno) 

Relatório 
Por meio da Mensagem nQ 18/95, 

encaminhou a esta Casa o Projeto 
institui Regiões Administrativas no 
dá outras providências. 

o Governador do Estado 
de Lei nQ 343/95, que 
Estado de Minas Gerais e 

Tramitando em regime de urgência e devendo ser analisado em 
reunião conjunta de comissões, o projeto recebeu, 
preliminarmente, da Comissão de Constituição e Justiça 
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade com a Emenda nQ 1. Durante a discussão, na 
Comissão de Administração Pública, foi apresentada proposta 
de emenda por sugestão do Deputado Bonifácio Mourão, a qual 
foi acatada e incluída no final deste parecer sob a forma da 
Emenda nQ 10. 

Fundamentação 
A proposição em apreço tem por finalidade a instituição de 

regiões administrativas no Estado de Minas Gerais, que 
envolverão a prestação de serviços públicos estaduais de 
forma desconcentrada, procurando facilitar o acesso das 
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populações regionais a esses serviços e melhorar o 
desempenho dos respectivos serviços públicos. 

Por outro lado, a administração também visa a promover o 
desenvolvimento regional com mais rapidez, avaliando as 
potencialidades de cada região de forma mais presente, 
interiorizando, assim, o desenvolvimento do Estado. 

Com competência meramente administrativa, as 22 
administrações regionais que ora se propõe criar, 
subordinadas à Secretaria do Planejamento e Coordenação 
Geral - SEPLAN -. têm a importante tarefa de sanar ou 
diminuir os desníveis de desenvolvimento existentes entre os 
vários municípios de nosso Estado. 
Saliente-se o art. 3Q da proposição em apreço, que define 

atribuições das administrações regionais, entre as quais se 
destacam as seguintes: proporcionar condições de acesso das 
populações regionais aos serviços públicos; acompanhar a 
implementação dos planos, programas e projeto de 
desenvolvimento da região; facilitar o atendimento das 
demandas da administração pública estadual nas reg1oes onde 
essas se apresentarem; sugerir aos órgãos e entidades sem 
representação nas regiões a adoção de programas e projetos 
que lhes sejam adequados e auxiliar a implementação de ações 
que fortaleçam a integração do Estado de Minas Gerais. 

Para tanto, propõe-se uma estrutura orgânica básica para 
cada região administrativa, fixada em dois níveis: um, 
caracterizado pela figura do Coordenador-Geral Regional com 
o apoio da Secretaria Executiva e da Coordenadoria Técnico-
Regional, outro, representado pelas Coordenadorias 
Setoriais, separadas em grandes áreas de atuação, cujo 
titular será escolhido entre servidores em exercício nas 
unidades regionais, conforme se infere dos arts. 1Q, § 1Q, 
4Q e 10. 
A extensão do território do Estado de Minas Gerais e as 

dificuldades de deslocamento das populações mais distantes 
da Capital já indicam a conveniência e oportunidade da 
iniciativa governamental, destacando-se a receptividade 
positiva manifestada por diversos agentes públicos, como 
Prefeitos e Vereadores, conforme se infere dos jornais de 
grande circulação em nosso Estado . 
Criando administrações regionais para possibilitar a 

desconcentração de seus serviços públicos, o Governo 
Estadual demonstra uma preocupação com os problemas 
regionais, procurando oferecer a toda a população um serviço 
Público mais ágil e qualificado, passo importante no 
desenvolvimento de todo o Estado . 
Vê-se, pois, que a desconcentração administrativa, mediante 

a criação de administrações regionais, tem por finalidade 
facilitar o funcionamento do aparelho administrativo 
estatal, para proporcionar à administração maior contato com 
as comunidades locais, a fim de satisfazer as necessidades 
dos administrados. 
Todavia, para que o Governo Estadual alcance os seus 

objetivo~ por meio dessa técnica de desconcentração 
administrativa, faz-se necessário questionar alguns aspectos 
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do projeto e oferecer sugestões a fim de transformá-lo num 
instrumento eficaz e transparente, ~b:ervad~s os princípios 
norteadores de toda a atividade adm~n1strat1~a, destacando-
se os princípios da moralidade e da 1mp~ssoal1~ade. . 

Primeiramente, impõe-se observar u~a. 1mpropr1edade tecnica 
na proposição, que se ut1l1za da_ . expressão 
"descentralização", no seu art. 2Q, para def1n1r a ação 
governamental que ora se pretende promover, a par da 
desconcentração também citada. 
A descentralização é um instrumento de que se utiliza a 

administração pública para out9rg~r a um~ pessoa jurídica 0 
exercício de uma atividade publ1ca, d1ferente da forma 
desconcentrada de agir, que visa tão-somente à repartição de 
funções entre vários órgãos de uma mesma entidade. 
Somente a forma desconcentrada de agir está veiculada pela 

proposta governamental, uma vez que as regiões 
administrativas são órgãos subordinados administrativamente 
à SEPLAN e passarão a fazer parte da estrutura daquela 
Secretaria. 

Propomos, assim, por meio da Emenda nQ 2 , a supressão da 
expressão "descentralização", contida no art. 2Q, mantendo-
se, apenas, a técnica da desconcentração como definição da 
iniciativa governamental. 
Dutra impropriedade técnica que se depreende da proposição 

refere-se aos termos "região administrativa" e 
"administração regional", constantes, respectivamente, no 
art. 1Q e no Anexo único. Com efeito, é conveniente que a 
proposição contenha uma terminologia uniforme para atender à 
técnica legislativa. Em razão disso, propomos a Emenda nQ 3, 
corrigindo tal impropriedade. 

Na esteira desse entendimento, propomos a Emenda nQ 4, que 
tem por escopo substituir a denominação do cargo de Diretor 
a que se refere o art. 9Q pela de Coordenador-Geral, cargo a 
ser criado no Anexo III do Decreto nQ 16.409, de 10/7/74, e 
atribuir-lhe a respectiva remune~ação de acordo com a base 
de cálculo da atual sistemática legislativa. 

Com efeito, o citado art. 9Q, ao criar o cargo de Diretor 
III, código MG-04, símbolo S-01, para o exercício da função 
de Coordenador-Geral, mencionada no § 1Q do art. 1Q da 
proposição, apresenta uma impropriedade técnica em virtude 
de o referido cargo de Coordenador pertencer a uma outra 
categoria, cuja remuneração também deverá ser diferenciada. 
Trata-se de regra de Direito Administrativo, que determina 
denominação própria para cargo público, atribuição 
específica e estipêndio correspondente, sempre na forma 
estabelecida em lei. 

Por meio da Emenda nQ 5, propomos nova redação para o 
disposto no art. 10, que apresenta critério heterogêneo de 
remuneração dos servidores designados para as funções de 
Secretário Executivo e de Coordenador Setorial, já que para 
os mais bem remunerados em razão do cargo de origem de que 
forem titulares maior será também o prêmio de 201. calculado 
sobre o valor dos respectivos vencimentcs. O dispositivo em 
apreço contraria, assim, o princípio da isonomia, que impõe 
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tratamento igualitário em virtude de igualdade de funções. 
Propomos, ainda, as Emendas nQs 6 a 10. A Emenda nQ 6 tem 

por escopo realocar os Municípios de Capela Nova, Caranaíba 
e Carandaí, inseridos em administrações r~gionais com as 
quais não são identificados. Nesse sentido, a Emenda ng 7 
também propõe a realocação dos Municípios de Lamim, Piranga, 
Porto Firme, Presidente Bernardes, Rio Espera e Senhora de 
Oliveira. Por sugestão do Deputado Baldonedo Napoleão, a 
Emenda nQ 8 propõe a realocação do Município de Barroso, em 
virtude da proximidade geográfica e cultural com a cidade de 
São João del-Rei, município que será a sede da Administração 
Regional das Vertentes. A Emenda nQ 9, sugerida pelo 
Deputado Leonidio Bouças, também propõe a realocação de 
municípios inseridos nas Administrações Regionais do Vale 
Paranaíba, do Alto Paranaíba e do Vale do Rio Grande. 
Finalmente, a Emenda nQ 10, sugerida pelo Deputado 

Bonifácio Mourão, visa alterar o disposto no art. 7Q do 
projeto a fim de que seja estabelecida por lei a competência 
das unidades administrativas previstas nos incisos III a VII 
do art. 4Q, e não por decreto, conforme consta na redação 
original do citado art. 7Q. 

Quanto à Emenda nQ 1, que pretende retirar de Passos a sede 
da Administração Regional do Sudoeste e transferi-la para 
São Sebastião do Paraíso, deixamos de acolhê-la por 
considerarmos que Passos é a cidade que reúne as melhores 
condições de abrigar uma regional em razão de sua infra-
estrutura, já que o Governo pretende utilizar o mecanismo e 
os recursos de que dispõe na referida cidade. 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

343/95 juntamente com as Emendas nQs 2 a 10, abaixo 
redigidas, e pela rejeição da Emenda nQ 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

EMENDA No 2 
Suprima-se do art. 2Q do pr~jeto a expressão "e de 

descentralização". 
EMENDA No 3 

Substitua-se, no projeto, onde h~uver, a expressão "regiões 
administrativas" por "administrações regionais". 

EMENDA No 4 
Dê-se ao art. 9Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 9Q- Ficam criados no Anexo III do Decreto nQ 16.409, 

de 10 de julho de 1974, para atender ao disposto nesta lei, 
22 (vinte e dois) cargos de Coordenador-Geral, símbolo CG-
01, com lotação no Quadro Setorial da Secretaria de Estado 
do Planejamento e Coordenação Geral. 

Parágrafo único - A remuneração do cargo de Coordenador-
Geral é definida de acordo com a base de cálculo a que se 
refere o art. 5Q da Lei nQ 11.728, de 30 de dezembro de 
1994, multiplicada pelo fator de ajustamento 1,4300.". 

EMENDA No 5 
Dê-se ao parágrafo único do art.-10 a seguinte redação: 
"Art. 10- .................................. . 
Parágrafo único - Ao servidor designado para as funções de 



326 

que trata este artigo fica assegurada, enquanto durar a 
designação, a percepção de 20% (vinte por cento) do 
vencimento do cargo de Coordenador Geral.". 

EMENDA NQ 6 
Os Municípios de Capela Nova, Caranaíba e Carandaí, 

inseridos na Administração Regional da Mata, item 20 do 
Anexo único, passam a compor a microrregião de Conselheiro 
Lafaiete, inserida na Administração Regional Central, item 
11 do Anexo único. 

EMENDA No 7 
Os Municípios de Lamim, Pirangã, Porto Firme, Presidente 

Bernardes, Rio Espera e Senhora de Oliveira, inseridos na 
Administração Regional do Vale do Rio Piranga, item 22 do 
Anexo único, passam a compor a microrregião de Conselheiro 
Lafaiete, inserida na Administração Regional Central. 

EMENDA No 8 
O Município de 

João del-Rei, 
Vertentes, item 

Barroso passa a cÕmpor a microrregião de São 
inserida na Administração Regional das 

19 do Anexo único. 
EMENDA No 9 

Os itens 5, 6 e 7 do Anexo únicÕ do projeto passam a ter a 
seguinte redação: 

"5 - Administração Regional do Vale do Paranaíba 
Sede- Uberlândia 
a) Microrregião de Uberlândia 
1- Araguari; 
2- Araporã; 
3- Canápolis; 
4- Cascalho Rico; 
5- Centralina; 
6- Indianápolis; 
7- Monte Alegre de Minas; 
8- Prata; 
9- Tupaciguara; 
10- Uberlândia. 
b) Microrregião de Ituiutaba 
1- Cachoeira Dourada; 
2- Capinópolis; 
3- Gurinhatã; 
4- Ipiaçu; 
5- Ituiutaba; 
6- Santa Vitória; 
7- Campina Verde. 
c) Microrregião de Monte Carmelo 
1- Abadia dos Dourados; 
2- Douradoquara; 
3- Estrela do Sul; 
4- Grupiara; 
5- Iraí de Minas; 
6- Monte Carmelo; 
7- Romaria. 
6- Administração Regional do Alto Paranaíba 
Sede- Patos de Minas 
a) Microrregião de Patos de Minas 
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1- Arapuá; 
2- Carmo do Paranaíba; 
3- Guimarânia; 
4- Lagoa Formosa; 
5- Matutina; 
6- Patos de Minas; 
7- Rio Paranaíba; 
8- Santa Rosa da Serra; 
9- São Gotardo; 
10- Tiros. 
b) Microrregião de Patrocínio 
1- Coromande 1 ; 
2- Cruzeiro da Fortaleza; 
3- Patrocínio; 
4- Serra do Salitre. 
c) Municípios da Microrregião de Paracatu 
1- Lagamar; 
2- Lagoa Grande; 
3- Presidente Olegário; 
4- São Gonçalo do Abaeté; 
5- Vazante. 
7- Administração Regional do Vale do Rio Grande 
Sede- Uberaba 
a) Microrregião de Uberaba 
1 - Água Comprida; 
2 - Campo Florido; 
3 - Conceição das Alagoas; 
4 - Conquista; 
5 - Uberaba; 
6 - Veríssimo. 
b) Microrregião de Frutal 
1 - Carneirinho; 
2 - Comendador Gomes; 
3 - Fronteira; 
4 - Frutal; 
5 - Itapagipe; 
6 - Iturama; 
7 - Limeira do Oeste; 
8 - Pirajuba; 
9 - Planura; 
10- São Francisco de Sales . 
c) Microrregião de Araxá 
1 - Araxá; 
2 - Campos Altos; 
3 - Ibiá; 
4 - Nova Ponte; 
5- Pedrinópolis; 
6 - Perdizes; 
7 - Pratinha; 
8 - Sacramento; 
9- Santa Juliana; 
10-Tapira.". 

EMENDA NQ 10 
Dê-se ao art. 7Q do projeto a seguinte redação: 



328 
"Art. 7Q A competência e a descriç~o das unidades 

administrativas previstas nos incisos III a VII do art. 4Q 
ser~o estabelecidas em projeto de lei a ser enviado pelo 
Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de vigência desta lei.". 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Romeu Queiroz - Bonifácio Mour~o - Carlos Murta - Durval Ângelo (voto contrário). 
Comiss~o de Assuntos Municipais e Regionalizaç~o 

(Nova Redaç~o. nos Termos do Art. 138, § 2Q, do Regimento 
Interno) 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 343/95, de autoria do Governado~ do 

Estado, institui regiões administrativas no Estado de M1nas 
Gerais e dá outras providências. . . . 

Publicada, foi a proposição, inicialmente, distr1bU1da as 
Comissões de Constituiç~o e Justiça, Administraç~o Pública e 
Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária para receber parecer. 
O Deputado Ivair Nogueira, mediante requerimento, sol~citou 

Que a matéria fosse também apreciada pela Comissao de 
Assuntos Municipais e Regionalização, nos termos do art. 245, XV, do Regimento Interno. 
O projeto tramita em regime de urgência e é analisado em reunião conjunta. 
A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar, 

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade do projeto com a Emenda nQ 1, de autoria do 
Deputado Rêmolo Aloise. Já a Comissão de Administração 
Pública emitiu parecer pela sua aprovaç~o com as Emendas nQs 
2 a 10, e Pela rejeição da emenda apresentada pelo Deputado Paulo Piau. 

Inicialmente, foi proposta por este relator a aprovação da 
Emenda nQ 1, da Comiss~o de Constituição e Justiça. 
Entretanto, após pedido de destaque e votação, essa proposta 
foi rejeitada pelos demais membros da Comissão. Tendo sido a 
mudança acatada pelo relator, faz-se necessária nova redaç~o 
do Parecer, nos termos do art. 138, § 2Q, do Regimento Interno. 

Fundamentaç~o 
O Projeto de Lei nQ 343/95, por sua natureza, guarda 

estreita afinidade com os temas tratados e apreciados por 
esta Comissão e, por esse motivo, ressaltamos, mais uma vez, 
a o~ortunidade do requerimento apresentado pelo Deputado 
Iva1r Nogueira solicitando que a proposição fosse também 
apreciada Pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. 

Ao examinarmos a matéria, verificamos, em seu art. 2Q, Que 
a Proposiç~o encaminhada a este Poder tem por finalidade 
Promover a desconcentração da estrutura orgânica da 
administração Pública estadual, atendendo ao disposto no 
art. 41 da Constituição mineira, que determina a 
regionalizaç~o da ação administrativa do Estado. 
A desconcentração administrativa, técnica recomendada pela 
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doutrina administrativista contemporânea, sem quebra da 
hierarquia, reparte as funções de uma mesma administração, 
distinguindo os níveis de direção dos níveis de execução, 
1iberando os primeiros da rotina de execução e das tarefas 
de mera forma1ização de atos administrativos, para se 
dedicarem às atividades de p1anejamento, supervisão, 
coordenação e contro1e. A desconcentração, como se vê, 
caracteriza-se pe1a distinção que faz entre as atividades de 
direção e as de execução, entre as atividades-fim e as 
atividades-meio. 

O projeto, da forma como se apresenta, ao repartir as 
funções da administração púb1ica, reserva para as reg1oes 
administrativas as tarefas de execução, possibi1itando, com 
a nova regiona1ização do espaço geográfico de Minas Gerais, 
o aperfeiçoamento do conceito de serviços púb1icos, 
atingindo, pois, a sua fina1idade, que é a de proporcionar à 
popu1ação mineira um serviço púb1ico ági1 e de boa 
qua1idade, conforme se depreende da 1eitura do art. 2Q do 
projeto. 

Verificamos, ainda, o princ1p1o da coordenação, que pode 
ser observado no inciso li do art. 3Q, que evita a 
dup1icidade de atuação, a dup1icação de esforços e de 
investimentos, para fins idênticos, na mesma região 
administrativa. 

Após a aná1ise do projeto, entendemos que a sua execução, 
pe1a modernidade das diretrizes e princípios adotados 
conduzirá à raciona1ização, à simp1ificação e 
aperfeiçoamento da prestação de serviços pertinentes à 
administração púb1ica estadua1. 

ao 

Entretanto, sentimos a necessidade de inserir no art. 3Q, 
que trata da competência das regiões administrativas, 
dispositivo para garantir a integração das atividades a 
serem desenvo1vidas em uma mesma área, uma vez que o projeto 
atribui às regiões administrativas competência para 
coordenar as atividades desenvo1vidas sem abordar de maneira 
expressa a integração dessas mesmas atividades. 

Por outro 1ado, cumpre-nos ainda sa1ientar que, nesta 
Comissão, encontram-se em aná1ise processos encaminhados por 
distritos que p1eiteiam a sua emancipação. Diante disso, 
entendemos oportuno apresentar emenda ao projeto com o 
objetivo de integrá-1os à nova regiona1ização. 

Conc1usão 
Em face do exposto, opinamos pe1a aprovação do Projeto de 

Lei nQ 343/95 com as Emendas nQs 2 a 10, apresentadas pe1a 
Comissão de Administração Púb1ica, e com as Emendas nQs 11 e 
12, que ora propomos, e pe1a rejeição da Emenda nQ 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

EMENDA No 11 
Acrescente-se ao art. 3Q o seguinte inciso X: 
"Art. 3Q- ................................... . 
X- buscar a integração das atividades desenvo1vidas, 

definindo com as entidades e com os órgãos da administração 
púb1ica as diretrizes e metas a sr.rem imp1ementadas em uma 
mesma área.". 



EMENDA NQ 12 
Acrescente-se onde convier: 
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"Art ..... -Na hipótese de emancipação de distrito, o novo 
município pertencerá à região administrativa do município 
remanescente.". 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - José Henrique, relator 

Dílzon Melo- Leonídio Bouças - Ivo José - José Braga. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

(Nova Redação nos Termos do§ 1Q do Art. 138 do Regimento 
Interno) 

Relatório 
De autoria do Governador, o projeto em epígrafe dispõe 

sobre a instituição de regiões administrativas no Estado e 
dá outras providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da proposição e apresentou a Emenda nQ 1. 

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela 
aprovação do projeto com as Emendas nQs 2 a 10, rejeitando a 
Emenda nQ 1. 

Em decorrência de requerimento, foi a matéria distribuída à 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que se 
manifestou pela aprovação da proposição com as emendas 
apresentadas pela comissão anterior e as Emendas nQ 11 e 12, 
rejeitando, também, a Emenda nQ 1. 
Posteriormente, veio a matéria a esta Comissão, a fim de 

ser examinada nos lindes de sua competência. Nessa 
oportunidade, opinamos pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 1. Na fase de discussão, foram propostas dez 
emendas, das quais foram aprovadas as Emendas nQs 1, 2, 4 e 
10. Embora façamos restrição às Emendas nQs 2 e 10, acatamos 
a decisão soberana da Comissão. Assim, nos termos do 
dispositivo epigrafado, apresentamos nova redação do 
parecer. 

Fundamentação 
O nosso Estado apresenta vasta extensão territorial, bem 

como grande diversidade de ambientes físicos e situações 
econômicas, sociais e culturais. Em decorrência disso, o 
atual modelo de gestão centralizado tem-se revelado 
ineficiente, burocrático e inadequado aos anseios da 
sociedade. 

Com o objetivo de reverter a situação, chega a nossas mãos 
o projeto em apreço, que visa descentralizar o poder, 
criando centros de competência, ou seja, as regiões 
administrativas. 
Serão elas instrumentos que permitirão atuação sincrônica 

dos diversos órgãos públicos em uma mesma região, enfocando 
seus problemas sob um aspecto global. Além disso, 
possibilitarão uma articulação regional da ação estatal, bem 
como uma aproximação da sociedade com o poder público e, 
também, melhor avaliação da atuação dos diversos órgãos 
estaduais. Tudo isso acarretará uma gestão mais eficiente e 
eficaz, que poderá mais agilmente dar uma resposta aos 



z 
c 

331 

problemas do povo. 
Ademais, as regiões administrativas suprirão o poder 

central de informações sobre a realidade, a potencialidade e 
as carências do Estado, permitindo a elaboração de eficiente 
planejamento estratégico. 
Assim, entendemos ser oportuna e conveniente a proposição. 
Além disso, a matéria não encontra óbice do ponto de vista 

financeiro-orçamentário. Os recursos para a execução da 
futura lei originar-se-ão de crédito especial, no valor de 
R$184. 168,51, cuja abertura é autorizada nos termos do art. 
12 do projeto. A matéria está de acordo com a legislação 
vigente sobre finanças públicas. 

Por outro lado, acreditamos que a médio e longo prazo, em 
decorrência de mais eficiente gestão, com redução das 
instâncias burocráticas, as despesas do Estado poderão 
reduzir-se, revelando ser, assim, a proposição conveniente à 
boa administração das finanças públicas. 

Na oportunidade, objetivando aperfeiçoar o projeto original 
e acatar idéias e contribuições de diversos segmentos da 
sociedade, assim como várias manifestações exaradas pelas 
comissões que nos antecederam, apresentamos o Substitutivo 
nQ 1. 
Entre as alterações acolhidas pelo referido substitutivo, 

podemos citar: alteração da quantidade de regiões de 22 para 
24; reagrupamento dos municípios; uniformização da 
denominação região administrativa; alteração dos termos 
Coordenadoria Técnica Regional para Assessoria Técnica 
Regional, assim como de Coordenador para Assessor (arts. 4Q 
e 1Q); substituição da denominação do cargo de Diretor III 
para Coordenador-Geral e alteração da sistemática de sua 
remuneração (art. 8Q do Substitutivo); alteração do valor da 
remuneração dos cargos de Coordenador Setorial, Secretário 
Executivo e Assessor Técnico de 20% do vencimento do cargo 
ou função de que seja titular para 20% do cargo de 
Coordenador-Geral (art. 10, parágrafo un1co do projeto 
original); definição da região administrativa a que 
pertencerá o distrito emancipando (art. 1Q, § 4Q, do 
Substitutivo); previsão de as regiões administrativas 
manterem intercâmbio com as associações microrregionais. 
Quanto à Emenda nQ 1 ao substitutivo proposta pelo Deputado 

Miguel Martini, somos favorável a ela, pois tem como 
objetivo proceder a retificações de caráter técnico no 
anexo. 

A Emenda nQ 4 foi por nós proposta, visando supr1m1r a 
Região Administrativa do Planalto de Araxá, redistribuindo 
os municípios. 

Já a Emenda nQ 2, proposta pelo Deputado Glycon Terra 
Pinto, pretende mudar a sede da Região Administrativa do 
Sudoeste de Passos para São Sebastião do Paraíso. 

A Emenda nQ 10, proposta pelo Deputado Toninha Zeitune, 
objetiva estabelecer que a competência das unidades 
administrativas previstas nos incisos III a VIII do art. 4Q 
sejam estabelecidas em lei e não em decret). 

Embora tenhamos restrições com relação às duas últimas 

8 



332 

emendas, acatamos a decisão superior da Comissão e demos 
nova redação ao parecer, incorporando-as, assim como as 
Emendas nQs 1 e 4, ao Substitutivo. 

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

Lei nQ 343/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir 
redigido, ficando prejudicadas a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, as Emendas nQs 2 a 10, da Comissão 
de Administração Pública, e as Emendas nQs 11 e 12, da 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 343/95 
Institui regiões administrativas no Estado de Minas Gerais 

e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Ficam instituídas 23 (vinte e três) regiões 

administrativas no Estado de Minas Gerais, conforme o anexo 
desta lei. 

§ 1Q -As atividades das regiões administrativas serão 
exercidas por 1 (um ) Coordenador-Geral, 1 (um) Assessor 
Técnico Regional, 6 (seis) Coordenadores Setoriais e 1 (um) 
Secretário Executivo. 

§ 2Q As reg1oes 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. 

§ 4Q - Na hipótese de emancipação de distrito, o novo 
município pertencerá à região administrativa do município 
remanescente. 
Art. 2Q -As regiões administrativas têm por finalidade 

promover o processo de descentralização da administração 
pública estadual, bem como institucionalizar a interlocução 
com cada região, visando oferecer à população do Estado um 
serviço público mais ágil. 
Art. 3Q- Às regiões administrativas compete: 
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 das 

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 em que se apresentarem; 
V manter informações atualizadas dos órgãos e das 

entidades da administração pública estadual, visando 
oferecer melhor atendimento ás solicitações do cidadão; 

VI - prestar assistência aos órgãos e às entidades sediados 
na região; 
VII - sugerir aos órgãos e às entidades sem representação 

na região, quando necessário, a adoção de programas e 
projetos que lhes sejam adequados; 
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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 fortaleçam a 

integração do Estado de Minas Gerais. 
Parágrafo único - As regiões administrativas, no exerc1c1o 

de suas atribuições, manterão permanente intercâmbio com as 
associações microrregionais de sua área de atuação. 

Art. 4Q As regiões administrativas têm a seguinte 
estrutura orgânica: 

I - Secretaria Executiva; 
II - Assessoria Técnica Regional; 
III - Coordenadoria de Educação; 
IV - Coordenadoria de Desenvolvimento Socioeconômico 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- À Assessoria Técnica Regional compete: 
I - requisitar informações dos órgãos e das entidades que 

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

informática; 
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 art. 4Q 
desta lei serão estabelecidas em lei. 
Art. 8Q -Ficam criados no Anexo III do Decreto nQ 16.409, 

de 10 de julho de 1974, para atender ao disposto nesta lei, 
23 (vinte e três) cargos de Coordenador-Geral, símbolo CG-
01, com lotação no Quadro Setorial da Secretaria de Estado 
do Planejamento e Coordenação Geral. 

Parágrafo único - A remuneração do cargo de Coordenador-
Geral é definida de acordo com a base de cálculo a que se 
refere o art. 5Q da Lei nQ 11.728, de 30 de de:embro de 
1994, multiplicada pelo fator de ajustamento 1,4300. 
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Art. 9Q A função de Assessor Técnico Regional, de 
Secretário Executivo e de Coordenador Setorial será 
desempenhada por servidor em exerc1c1o 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 20% (vinte por cento) da 
remuneração do cargo de Coordenador-Geral, sem prejuízo da 
remuneração percebida. 
Art. 10 -Ao Coordenador-Geral da reg1ao administrativa 

será ministrado treinamento específico e de atualização pela 
Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. 
Art. 11 -Para 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 cinqüenta e um 
centavos), observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nQ 
4.320, de 17 de março de 1964. 
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 13- Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO 
(a que se refere o art. 1Q da Lei nQ de de 1995. 
1. Região Administrativa do Noroeste 
Sede: Paracatu 
1 - Arinos 
2- Bonfinópolis de Minas 
3 - Buritis 
4 - Formoso 
5 - Guarda-Mor 
6 - João Pinheiro 
7 - Paracatu 
8 - Riachinho 
9 - Santa Fé de Minas 
10 - Unaí 
11 - Urucuia 
12 - Vazante 
2. Região Administrativa do Norte de Minas 
Sede: Montes Claros 
1 - Bocaiúva 
2 - Botumirim 
3- Brasília de Minas 
4 - Buritizeiro 
5 - Capitão Enéias 
6 - Claro dos Poções 
7 - Coração de Jesus 
8- Cristália 
9 - Engenheiro Navarro 
10 - Espinosa 
11 -Francisco Dumont 
12 - Francisco Sá 
13 - Grão-Mogol 
14 - Ibiaí 
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15 - Icaraí de Minas 
16 - Itacambira 
17 - Itacarambi 
18 - Jaíba 
19 - Janaúba 
20 - Januária 
21 - Jequitaí 
22 - Juramento 
23- Joaquim Felício 
24 - Lagoa dos Patos 
25 - Lassance 
26 - Lontra 
27 - Mamonas 
28 - Manga 
29 - Matias Cardoso 
30 - Mato Verde 
31 - Mirabela 
32 - Montalvânia 
33 - Monte Azul 
34 - Montes Claros 
35 - Montezuma 
36 - Pedras de Maria da Cruz 
37 - Pirapora 
38 - Porteirinha 
39 - Riacho dos Machados 
40 - Rio Pardo de Minas 
41 - Rubelita 
42- Salinas 
43 - São Francisco 
44 - São João da Ponte 
45 - São João do Paraíso 
46 - São Romão 
47 - Taiobeiras 
48 - Ubaí 
49 - Várzea da Palma 
50 - Varzelândia 
3. Região Administrativa do Vale do Jequitinhonha 
Sede: Araçuaí 
1 - Águas Vermelhas 
2 - Almenara 
3 - Araçuaí 
4 - Bandeira 
5- Berilo 
6 - Caraí 
7 - Cachoeira do Pajeú 
8 - Chapada do Norte 
9 - Comercinho 
10 - Coronel Murta 
11 - Di v i sópo 1 i s 
12- Felisburgo 
13 - Francisco Badaró 
14 - Itaobim 
15 - It i nga 
16 - Jacinto 
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17 - Jequitinhonha 
18 - Joaíma 
19 - Jordânia 
20 - Mata Verde 
21 - Medina 
22 - Novo Cruzeiro 
23 - Padre Paraíso 
24- Palmópolis 
25 - Pedra Azul 
26 - Rio do Prado 
27 - Rubim 
28 - Salto da Divisa 
29 - Santa Maria do Salto 
30 - Santo Ant6nio do Jacinto 
31 - Virgem da Lapa 
4. Região Administrativa do Vale do Mucuri 
Sede: Teófilo Ot6ni 
1 - Ataléia 
2 - Águas Formosas 
3- Bertópolis 
4 - Campanário 
5 - Carlos Chagas 
6- Catuji 
7 - Frei Gaspar 
8 - Fronteira dos Vales 
9 - Itaipé 
10 - Itambacuri 
11 - Jampruca 
12 - Ladainha 
13- Machacalis 
14 - Malacacheta 
15 - Nanuque 
16 - Ouro Verde de Minas 
17 - Pavão 
18 - Pescador 
19 - Poté 
20 - Serra dos Aimorés 
21 - Teófilo Ot6ni 
22 - Umburatiba 
5. Região Administrativa do Vale do Paranaíba 
Sede: Uberlândia 
1 - Abadia dos Dourados 
2 - Araguari 
3 - Araporã 
4 - Cachoeira Dourada 
5 - Campina Verde 
6- Canápolis 
7 - Capinópol is 
8 - Cascalho Rico 
9 - Estrela do Sul 
8- Centralina 
9 - Douradoquara 
10 - Gurínhatã 
11 - Gruripiara 
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12- Indianápolis 
13 - Ipiaçu 
14 - Iraí de Minas 
15 - Ituiutaba 
16- Monte Alegre de Minas 
17 - Monte Carmelo 
18 - Prata 
19 - Romaria 
20 - Santa Vitória 
21 - Tupaciguara 
22 - Uberlândia 
6. Região Administrativa do Alto Paranaíba 
Sede: Patos de Minas 
1 - Arapuá 
2 - Campos Altos 
3 - Carmo do Paranaíba 
4 - Coromandel 
6 - Lagamar 
7 - Cruzeiro da Fortaleza 
8 - Lagoa Formosa 
9 - Guimarânia 
10 - Lagoa Grande 
11 - Ibiá 
12 - Matutina 
14 - Patos de Minas 
15 - Patrocínio 
16 - Presidente Olegário 
17 - Rio Paranaíba 
18 - Santa Rosa da Serra 
19 - Pratinha 
20 - São Gonçalo do Abaeté 
21 - São Gotardo 
22- Serra do Salitre 
23 - Serra da Saudade 
24 - Tiros 
7. Região Administrativa do Vale do Rio Grande 
Sede: Uberaba 
1 - Água Comprida 
2 - Araxá 
3 - Campo Florido 
4 - Carneirinho 
5 - Comendador Gomes 
6 - Conceição das Alagoas 
7 - Conquista 
8 - Fronteira 
9 - Frutal 
10 - Itapagi pe 
11 - Iturama 
12 - Limeira do Oeste 
13 - Nova Ponte 
14- Pedrinópolis 
15 - Pirajuba 
16 - Perdizes 
17 - Planura 
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18 - Sacramento 
19- Santa Juliana 
20 - São Francisco de Sales 
21 - Tapira 
22 - Uberaba 
23 - Veríssimo 
8. Região Administrativa do Médio São Francisco 
Sede: Curvelo 
1 - Abaeté 
2 - Augusto de Lima 
3 - Biquinhas 
4- Buenópolis 
5 - Cedro do Abaeté 
6 - Corinto 
7 - Curvelo 
8- Felixlândia 
9 - Inimutaba 
10 - Monjolos 
11 -Morada Nova de Minas 
12 - Morro da Garça 
13 - Paineiras 
14 - Pompéu 
15- Presidente Juscelino 
16 - Quartel Geral 
17- Santo Hipólito 
18 - Três Marias 
9. Região Administrativa do Alto São Francisco 
Sede: Divinópolis 
1 - Araújos 
2 - Arcos 
3 - Bambuí 
4 - Bom Despacho 
5 - Camacho 
6 - Carmo da Mata 
7 - Carmo do Cajuru 
8- Carmópolis de Minas 
9 - Cláudio 
10 - Conceição do Pará 
11- Córrego Danta 
12- Divinópolis 
13 - Dores do Indaiá 
14- Doresópolis 
15 - Estrela do Indaiá 
16 - Florestal 
17 - Formiga 
18 - Igaratinga 
19 - Iguatama 
20 - Itapecerica 
21 - Japaraíba 
22 - Lagoa da Prata 
23 - Leandro Ferreira 
24 - Luz 
25 - Martinho Campos 
26 - Medeiros 
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27 - Moema 
28 - Nova Serrana 
29- Oliveira 
30 - Onça do Pitangui 
31 - Pains 
32 - Pará de Minas 
33 - Passa-Tempo 
34 - Pedra do Indaiá 
35 - Perdigão 
36 - Pitangui 
37 - Santo Antônio do Monte 
38 - São Francisco de Paula 
39 - São Gonçalo do Pará 
40 - São José da Varginha 
41 - São Sebastião do Oeste 
42 - Tapiraí 
10. Região Administrativa do Alto Rio das Velhas 
Sede: Sete Lagoas 
1 - Araçaí 
2 - Baldim 
3 - Cachoeira da Prata 
4- Caetanópolis 
5 - Capim Branco 
6 - Cordisburgo 
7 - Fortuna de Minas 
8- Funilândia 
9 - Inhaúma 
10- Jequitibá 
11 -Maravilhas 
12 - Matozinhos 
13 - Papagaios 
14 - Paraopeba 
15 - Pequi 
16 - Prudente de Morais 
17 - Santana de Pirapama 
18 - Santana do Riacho 
19 - Sete Lagoas 
11. Região Administrativa Central 
Sede: Belo Horizonte 
1 - Barão de Cocais 
2 - Belo Horizonte 
3 - Belo Vale 
4 - Betim 
5 - Bom Jesus do Amparo 
6 - Bonfim 
7 - Brás Pires 
8 - Brumadinho 
9 - Caeté 
10 - Caranaíba 
11 - Carandai 
12 - Capela Nova 
13 - Casa Grande 
14 - Catas Altas da Noruega 
15 - Congonhas 
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16 - Conselheiro Lafaiete 
17 - Contagem 
18 - Cristiano Otôni 
19- Crucilândia 
20 - Desterro de Entre Rios 
21 - Entre Rios de Minas 
22 - Esmeraldas 
23 - Ibirité 
24 - Igarapé 
25 - Itabirito 
26 - Itaguara 
27 - Itatiaiuçu 
28 - Itaúna 
29 - Itaverava 
30 - Jabuticatubas 
31 - Jeceaba 
32 - Juatuba 
33 - Lagoa Santa 
34 - Lamim 
35 - Mariana 
36 - Mateus Leme 
37 - Moeda 
38 - Nova Lima 
39 - Nova União 
40 - Ouro Branco 
41 - Ouro Preto 
42 - Pedro Leopoldo 
43 - Piedade dos Gerais 
44 - Piracema 
45 - Piranga 
46 - Porto Firme 
47 - Presidente Bernardes 
48 - Quel uzito 
49 - Raposos 
50 - Ribeirão das Neves 
51 - Rio Acima 
52 - Rio Espera 
53 - Rio Manso 
54 - Sabará 
55 - Santa Bárbara 
56 - Santa Luzia 
57 - Santana dos Montes 
58 - São Brás do Suaçuí 
59 - São Gonçalo do Rio. Abaixo 
60 - São José da Lapa 
61 -Senhora de Oliveira 
62 - Taquaraçú de Minas 
63 - Vespasiano 
12. Região Administrativa do Vale do Rio Doce 
Sede: Governador Valadares 
1 - Água Boa 
2 - Aimorés 
8 - Alpercata 
4 - Alvarenga 
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5 - Braúnas 
6 - Capitão Andrade 
7 - Carmésia 
8 - Central de Minas 
9 - Coluna 
10 - Conselheiro Pena 
11 - Coroaci 
12 Divino das Laranjeiras 
13 Dores de Guanhães 
14 Divinolândia de Minas 
15 Engenheiro Caldas 
16 Fernandes Tourinho 
17 - Frei Inocêncio 
18 - Ga 1 i 1 é i a 
19 - Gonzaga 
20 Governador Valadares 
21 - Guanhães 
22 Itabirinha de Mantena 
23 Itanhomi 
24 Itueta 
25 Mantena 
26 Marilac 
27 Materlândia 
28 Matias Lobato 
29 - Mendes Pimentel 
30 Nacip Raydan 
31 - Nova Módica 
32 Paulistas 
33 Peçanha 
34 Resplendor 
35- Sabinópolis 
36 Santa Efigênia de Minas 
37 Santa Maria do Suaçui 
38 Santa Rita do Itueto 
39 - São Geraldo da Piedade 
40 São João do Manteninha 
41- São João Evangelista 
42 - São José da Safira 
43 São José do Divino 
44 São José do Jacuri 
45 São Pedro do Suaçuí 
46 São Sebastião do Maranhão 
47 - Sardoá 
48 Senhora do Porto 
49 - Tarumirim 
50 Tumi r it i nga 
51 - Virginópolis 
52 - Virgolândia 
13. Região Administrativa do Vale do Aço 
Sede: Coronel Fabriciano 
1 - Açucena 
2- Alvinópolis 
3 - Antônio Dias 
4 - Bela Vista de Minas 



/ 

5 - Belo Oriente 
6 - Coronel Fabriciano 
7 - Dionísio 
8 - Dom Cavati 
9 - Ferros 
10 - Iapu 
11 - Ipaba 
12 - Ipatinga 
13 - Itabira 
14 - Jaguaraçu 
15 - Joanésia 
16 - João Monlevade 
17- Marliéria 
18 - Mesquita 
19 - Nova Era 
20 - Rio Piracicaba 
21 - Santa Maria de Itabira 
22 - Santana do Paraíso 
23 - São Domingos do Prata 
24 - São João do Oriente 
25 - São José do Goiabal 
26- Sobrália 
27 - Timóteo 
14. Região Administrativa do Sudoeste 
Sede: São Sebastião do Paraíso 
1 - Alpinópolis 
2 - Bom Jesus da Penha 
3 - Capetinga 
4 - Capitólio 
5 - Carmo do Rio Claro 
6 - Cássia 
7 - Claraval 
8 - De 1f i nópo 1 i s 
9 - Fortaleza de Minas 
10 - Guapé 
11 - Ibiraci 
12 - Itamosi 
13 - Itaú de Minas 
14 - Jacuí 
15 - Monte Santo de Minas 
16 - Nova Resende 
17 - Passos 
18 - Pimenta 
19 - Piuí 
20- Pratápolis 
21 - São João Batista do Glória 
22 - São Pedro da União 
23 - São Roque de Minas 
24 - São Sebastião do Paraíso 
25 - São Tomás de Aquino 
26 - Vargem Bonita 
15. Região Administrativa do Baixo Sapucaí 
Sede: Varginha 
1 - Aiuruoca 
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2 - Alagoa 
3 - A lfenas 
4 - Alterosa 
5 - Areado 
6 - Baependi 
7 - Boa Esperança 
8 - Bocaina de Minas 
9 - Cambuquira 
10 - Campanha 
11 -Campo do Meio 
12 - Campos Gerais 
13 Carmo da Cachoeira 
14 Carmo de Minas 
15 Carvalhópolis 
16 Carvalhos 
17 - Caxambu 
18 - Conceição da Aparecida 
19 - Conceição do Rio Verde 
20 Coqueiral 
21 - Cordislândia 
22 Cristina 
23 Cruz i 1 ia 
24 Dom Viçoso 
25 Elói Mendes 
26 Fama 
27 Ilicínea 
28 Itamonte 
29 Itanhandu 
30 Jesuânia 
31 - Lambari 
32 Liberdade 
33 - Machado 
34 Marmelópolis 
35 Monsenhor Paulo 
36 Olímpio Noronha 
37 Paraguaçu 
38 Passa-Quatro 
39 Passa-Vinte 
40 Pouso A 1 to 
41 - Santana da Vargem 
42 São Bento Abade 
43 São Gonçalo do Sapucaí 
44 São Lourenço 
45 São Sebastião do Rio Verde 
46 São Tomé das Letras 
47 - Seritinga 
48 - Serranos 
49 - Soledade de Minas 
50 Três Corações 
51 - Três Pontas 
52 - Turvolândia 
53 - Varginha 
54 - Virgínia 
16. Região Administrativa do Alto Rio Pardo 
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Sede: Poços de Caldas 
1 - Andradas 
2 - Arceburgo 
3 - Bandeira do Sul 
4 - Botelhos 
5 - Cabo verde 
6 - Caldas 
7 - Campestre 
8 - Divisa Nova 
9 - Guaranésia 
10 - Guaxupé 
11 - Ibitiúra de Minas 
12 - Juruaia 
13 - Monte Belo 
14 - Muzambinho 
15 - Poço Fundo 
16 - Poços de Caldas 
17 - Santa Rita de Caldas 
18 - Serrania 
17. Região Administrativa do Vale do Sapucaí 
Sede: Pouso Alegre 
1 - Albertina 
2 - Bom Repouso 
3 - Borda da Mata 
4- Brasópolis 
5 - Bueno Brandão 
6 - Cachoeira de Minas 
7 - Camanducaia 
8 - Cambuí 
9 - Careaçu 
10 - Conceição das Pedras 
11 -Conceição dos Ouros 
12 - Congonhal 
13 - Consolação 
14 - Córrego do Bom Jesus 
15 - Delfim Moreira 
16 - Espírito Santo do Dourado 
17 - Estiva 
18 - Extrema 
19 - Gonçalves 
20- Heliodora 
21 - Inconfidentes 
22 - Ipuiúna 
23 - Itajubá 
24 - Itapeva 
25 - Jacutinga 
26 - Maria da Fé 
27 - Monte Sião 
28 - Munhoz 
29 - Natércia 
30 - Ouro Fino 
31 - Paraisópolis 
32 - Pedralva 
33 - Piranguçu 
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34 - Piranguinho 
35 - Pouso Alegre 
36 - Santa Rita do Sapucaí 
37 - São João da Mata 
38 -São José do Alegre 
39 - São Sebastião da Bela Vista 
40 - Sapucaí-Mirim 
41 - Senador Amaral 
42 - Senador José Bento 
43- Silvianópolis 
44 - Toledo 
45 - Venceslau Brás 
18. Região Administrativa Campo das Vertentes 
Sede: São João del-Rei 
1 - Aguanil 
2 - Andrelândia 
3 - Arantina 
4 - Barroso 
5 - Bonsucesso 
6 - Campo Belo 
7 - Cana Verde 
8 - Candeias 
9 - Carrancas 
10 - Conceição da Barra de Minas 
11 -Coronel Xavier Chaves 
12 - Cristais 
13 - Dores de Campos 
14 - Ibituruna 
15 - Ijaci 
16 - Ingaí 
17 - It um i r i m 
18 - Itutinga 
19 - Lagoa Dourada 
20 - Lavras 
21 - Luminárias 
22 - Madre de Deus de Minas 
23 - Midumirim 
24 - Nazareno 
25 - Nepomuceno 
26 - Perdões 
27 - Piedade do Rio Grande 
28 - Prados 
29 - Resende Costa 
30 - Ribeirão Vermelho 
31 - R it ápo 1 i s 
32 - Santana do Jacaré 
33 Santo Antônio do Amparo 
34 - São João del-Rei 
35 - São Tiago 
36 - São Vicente de Minas 
37 - Tiradentes 
19. Região Administrativa da Mata 
Sede: Juiz de Fora 
1 - Alfredo Vasconcelos 
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2 - Alto Rio Doce 
3 - Antônio Carlos 
4 - Aracitaba 
5 - Barbacena 
6 - Belmiro Braga 
7 - Bias Fortes 
8 - Bicas 
9 - Bom Jardim de Minas 
10 - Chácara 
11 - Chiador 
12 - Cipotânea 
13 - Coronel Pacheco 
14 - Descoberto 
15 - Desterro do Melo 
16 - Dores do Turvo 
17 - Ewbank da Câmara 
18 - Guarani 
19 - Guarará 
20 - Ibertioga 
21 - Juiz de Fora 
22 - Lima Duarte 
23 - Mar de Espanha 
24 - Maripá de Minas 
25 - Matias Barbosa 
26 - Mercês 
27 - Olaria 
28- Oliveira Fortes 
29 - Paiva 
30 - Pedro Teixeira 
31 - Pequeri 
32 - Piau 
33 - Ressaquinha 
34 - Rio Novo 
35 - Rio Pomba 
36 - Rio Preto 
37 - Rochedo de Minas 
38 - Santa Bárbara do Tugúrio 
39 - Santana do Deserto 
40 - Santana do Garambéu 
41 - Santa Rita de Jacutinga 
42 -Santa Rita do Ibitipoca 
43 - Santo Antônio do Aventureiro 
44 - Santos Dumont 
45 - São João Nepomuceno 
46 - Senador Cortes 
47 - Senhora dos Remédios 
48 - Si lverânia 
49 - Simão Pereira 
50 - Tabuleiro 
20. Região Administrativa do Alto do Jequitinhonha 
Sede: Diamantina 
1 - Alvorada de Minas 
2- Capelinha 
3 - Carbonita 
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4 - Conceição do Mato Dentro 
5 - Congonhas do Norte 
6 - Couto de Magalhães de Minas 
7 - Datas 
8 - Diamantina 
9 - Dom Joaquim 
10- Felício dos Santos 
11 -Gouveia 
12 - Itamarandiba 
13 - Itambé do Mato Dentro 
14 - Minas Novas 
15- Morro do Pilar 
16 - Passabem 
17 - Presidente Kubitschek 
18 - Rio Vermelho 
19 - Santo Antônio dO Itambé 
20 - Santo Antônio do Rio Abaixo 
21 - São Gonçalo do Rio Preto 
22 - São Sebastião do Rio Preto 
23 - Senador Modestino Gonçalves 
24 - Serra Azul de Minas 
25 - Serro 
26- Turmalina 
21. Região Administrativa do Vale do Rio Pomba 
Sede: Muriaé 
1 - Além Paraiba 
2 - Antônio Prado de Minas 
3 - Argirita 
4 - Barão do Monte Alto 
5 - Cataguases 
6 - Estrela-d'Alva 
7- Eugenópolis 
8 - Faria Lemos 
9 - Laranjal 
10 - Leopoldina 
11 -Miradouro 
12 - Mirai 
13 - Muriaé 
14 - Palma 
15 - Patrocínio do Muriaé 
16 - Pedra Dourada 
17 - Pirapetinga 
18 - Recreio 
19 - Santana de Cataguases 
20 - Tombos 
21 - Vieiras 
22 - Volta Grande 
22. Região Administrativa do Vale do Rio Piranga 
Sede: Ponte Nova 
1 - Abre Campo 
2 - Acaiaca 
3 - Amparo do Serra 
4 - \raponga 
5 - Astolfo Dutra 
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6 - Barra Longa 
7 - Cajuri 
8 - Canaã 
9 - Coimbra 
10 - Diogo de Vasconcelos 
11 - Divinésia 
12- Dom Silvério 
13 - Dona Euzébia 
14- Ervália 
15 - Guaraciaba 
16 - Guidoval 
17 - Guiricema 
18 Itamarati de Minas 
19 - Jequeri 
20 Paula Cândido 
21 - Pedra do Anta 
22 Piedade de Ponte Nova 
23 - Piraúba 
24 Ponte Nova 
25 Raul Soares 
26 Rio Casca 
27 Rio Doce 
28 Rodeiro 
29 - Santa Cruz do Escalvado 
30 Santo Antônio do Grama 
31 - São Geraldo 
32 - São Miguel do Anta 
33 - São Pedro dos Ferros 
34 - Senador Firmino 
35 - Sericita 
36 - Teixeiras 
37 - Tocantins 
38 - Ubá 
39 Urucânia 
40 - Viçosa 
41 - Visconde do Rio Branco 
23. Região Administrativa da Vertente do Caparaó 
Sede: Caratinga 
1 - Alto Jequitibá 
2 - Bom Jesus do Galho 
3 - Caiana 
4 - Caparaó 
5- Caputira 
6 - Carangola 
7 - Caratinga 
8 - Chalé 
9 - Conceição de Ipanema 
10 - Córrego Novo 
11 -Divino 
12 - Durandé 
13 - Entre-Folhas 
14- Espera Feliz 
15 - Fervedouro 
16 - Inhapim 
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17 - Ipanema 
18- Lajinha 
19 - Manhuaçu 
20 - Manhumirim 
21 - Matipó 
22 - Mutum 
23 - Pocrane 
24 - Santa Bárbara do Leste 
25 - Santa Margarida 
26 - Santana do Manhuaçu 
27 - Santa Rita de Minas 
28 - São Francisco do Glória 
29 - São João do Manhuaçu 
30- São José do Mantimento 
31 - Simonésia 
32 - Ubaporanga 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz, relator 

Alencar da Silveira Júnior- Carlos Murta- Toninha Zeitune 
- Gilmar Machado. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 407/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e 

de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por meio da Mensagem nQ 33/95, o Governador do 

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de 
407/95, que autoriza o Poder Executivo a fazer 
imóvel ao patrimônio do Município de Ouro Preto. 

Estado 
Lei nQ 

reverter 

Valendo-se da atribuição que lhe confere o art. 69 da 
Constituição Estadual, o Chefe do Executivo solicitou 
urgência para a apreciação da matéria. 
Destarte, o projeto será analisado em reunião conjunta 

pelas comissões competentes, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno. 
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos 

aspectos jurídico-constitucionais pertinentes ao projeto, os 
quais passamos a fundamentar nos termos abaixo. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo autorizar o Poder Executivo a 

fazer a reversão de um imóvel de propriedade do Estado, 
havido por doação da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, 
para a construção da sede da Delegacia de Polícia e da 
cadeia pública locais, nos termos da Lei Municipal nQ 244, 
de 1981 . 
Trata-se de um terreno com área de 4.347m2, parte 

remanescente de uma área de 5.994m2, situado à Av. Juscelino 
Kubitschek, Bairro Bauxita, na cidade de Ouro Preto, 
conforme escritura pública lavrada a fls. 157 do livro 16 do 
Cartório do 2Q Ofício de Notas e matriculada sob o nQ 1.2982 
do Cartório de Registro de Imóveis Dirceu Alves de Brito, da 
Comarca de Our) Preto. 

A autorização legislativa é uma exigência constitucional 
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para a alienação de bem imóvel pertencente ao Estado, 
dispensada a licitação para os casos de permuta e doação, 
conforme o disposto no art. 18, "caput", da Carta mineira. 
Ressalta-se, ainda, que o art. 61, XV, da Constituição do 

Estado atribui a esta Casa Legislativa competência para 
dispor sobre a alienação de bem imóvel do Estado. 

No tocante às exigências de ordem pública, para que a 
administração possa dispor de patrimônio público e 
necessário que ela demonstre a inexistência de afetação 
pública para o bem a ser alienado. 
Cumpre, assim, observar na mensagem governamental as razões 

que justificam a medida proposta. 
Segundo esclarece o Chefe do Executivo, a Secretaria de 

Estado da Segurança Pública não mais se interessa pela 
construção da cadeia pública na área remanescente do terreno 
que se pretende alienar, e a Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração manifestou-se 
favoravelmente à iniciativa governamental. 
Pelo exposto, o projeto em apreço atende aos preceitos 

constitucionais citados e às normas de direito 
administrativo que disciplinam a matéria. 

Finalmente, a fim de corrigir uma impropriedade técnica na 
proposição, apresentamos, na conclusão, a Emenda nQ 1, 
modificando a expressão "fazer reverter" por "doar", uma vez 
que a cláusula de reversão prevista na lei que autorizou a 
doação do imóvel ao Estado de Minas Gerais foi revogada por 
lei posterior, de nQ 248, de 1982. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei nQ 407/95 com a Emenda nQ 
1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Substitua-se, no art. 1Q, a expr~ssão "fazer reverter" pela 

expressão "doar". 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Geraldo Nascimento - Jorge Hannas. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

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

exame autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao 
patrimônio do Município de Ouro Preto. 
Após o exame da Comissão de Constituição e Justiça, que 

opinou por sua constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade, apresentando a Emenda nQ 1, cabe-nos emitir 
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, X, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela versa sobre autorização ao 

Executivo de reverter ao Município de Ouro Preto 
doado por essa municipalidade ao Estado, conforme a 
244, de 1981. 

Poder 
imóvel 
Lei nQ 

Tal transação não causará nenhum impacto no orçamento 
estadual, nem acarretará despesas extraordinárias para os 
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cofres públicos. Os efeitos que se farão sentir dizem 
respeito ao aspecto econom1co, com a perda patrimonial do 
Estado, fato que será amplamente compensado pelos relevantes 
benefícios advindos da nova utilização do imóvel. 

Resta salientar, ainda, que o referido terreno continuará a 
integrar o patrimônio público, visto que a aprovação da 
proposição implica a transferência de propriedade do Estado 
para o município, satisfazendo, dessa forma, os ditames da 
legislação pertinente. 

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

Lei nQ 407/95 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Geraldo Nascimento - Jorge Hannas. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 408/95 
(Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e 

de Fiscalização Financeira e Orçamentária) 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por meio da Mensagem nQ 34/95, o Governador do Estado 

encaminhou a esta Casa o projeto de lei em estudo, que 
autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores Militares 
do Estado de Minas Gerais a vender parte do imóvel de sua 
propriedade ao Município de Belo Horizonte. 
Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/8/95, o projeto, 

que tramita em regime de urgência, nos termos do art. 69 da 
Constituição Estadual, foi encaminhado às Comissões acima 
referidas, para ser apreciado em reunião conjunta, em 
conformidade com o disposto no art. 222 do Regimento 
Interno. 
Designados para apreciar os aspectos jurídicos e 

constitucionais da propos1çao, passamos a fundamentá-la de 
acordo com o art. 103, V, "a", do mencionado regimento. 

Fundamentação 
Em consonância com o disposto no art. 37, XXI, juntamente 

com o estabelecido no art. 22, XXVII, ambos da Constituição 
da República, a norma geral regulamentadora da matéria de 
que trata o projeto é a Lei Federal nQ 8.666, de 21/6/93, 
alterada pela Lei nQ 8.883, de 8/6/94, que disciplina a 
alienação de bens públicos e as var1as modalidades de 
licitação nas diversas esferas de governo. Assim, o projeto 
em tela está conforme o disposto no art. 17, I, "e", da Lei 
nQ 8.666, de 1993, que dispensa de licitação, na modalidade 
de concorrência, a venda de imóvel a outro órgão ou entidade 
da administração pública, de qualquer esfera de governo, 
observada a existência de interesse público devidamente 
justificado e a avaliação prévia do imóvel. Quanto aos dois 
últimos quesitos, o primeiro deles é atendido na mensagem do 
Governador, que ressalta a destinação do terreno para a 
construção de uma unid1de municipal de ensino. Quanto à 
avaliação prévia, foi juntado ao processo o Laudo de 
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Avaliação nQ 1, de 1994, elaborado pela PMMG, em 29/11/94, 
que conclui por valorar o imóvel. numa estimativa inicial, 
em R$83.486,59. 
Outrossim, saliente-se que o próprio projeto, no parágrafo 

único do seu art. 1Q, garante a elaboração de avaliação 
prévia a ser efetivada por comissão designada pelo 
Secretário de Recursos Humanos e Administração. 

A Constituição do Estado, por sua vez, no art. 18, § 1Q, 
também exige autorização legislativa e avaliação prévia como 
procedimentos indispensáveis à alienação de bens imóveis do 
poder público estadual, sendo omissa quanto ao procedimento 
específico da licitação. Embora a referida Carta Política 
seja anterior à lei federal que instituiu as normas gerais 
sobre licitação e contratação, não há incompatibilidade 
entre os mencionados textos jurídicos. 

Como a matéria em questão envolve bens do 
torna-se imprescindível a sua apreciação 
Legislativa e posterior sanção do Chefe do 
em conformidade com o comando contido no 
Constituição mineira. 

domínio público, 
por esta Casa 

Poder Executivo, 
art. 61, XIV, da 

Pelo exposto, o projeto se apresenta perfeitamente 
harmonizado com as exigências constitucionais e legais que 
amparam a matéria. 
Todavia, considerando o equívoco cometido pelo autor da 

proposição ao estabelecer, no art. 1Q, dois valores 
distintos para a área do imóvel objeto da venda e, ainda, 
buscando aperfeiçoar a redação do mencionado dispositivo 
para maior clareza e melhor adequação à técnica legislativa, 
apresentamos a Emenda nQ 1, que dá nova redação ao art. 1Q 
do projeto. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela 

pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
1, a seguir apresentada. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 

constitucionalidade e 
408/95 com a Emenda nQ 

. "Art. 1Q - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM- autorizado a 
vender ao Município de Belo Horizonte parte do imóvel 
situado no Bairro Belmonte, na mesma municipalidade, havido 
por escritura de compra e venda transcrita sob o nQ 36.872, 
no Livro 3-AP, fls. 232, do Cartório do 1Q Ofício de 
Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte, 
constituída por um terreno com área de 5.580,655m2 (cinco 
mil quinhentos e oitenta vírgula seiscentos e cinqüenta e 
cinco metros quadrados), tendo os seguintes limites e 
confrontações: partindo da interseção das faces das Ruas 
Castanhal e Penalva, segue pela face da Rua Penalva no 
sentido da Rua Antônio Faustino de Oliveira ao longo de 
63,00m até atingir o ponto PO, início da demarcação da área; 
daí, deflete 90Q em relação à Rua Penalva e, a uma distância 
de 15,40m, atinge o ponto P1, localizado no PCE de uma curva 
(raio 85,52m, AC 38Q39'35"); daí, segue o 
desenvolvimento da curva e, a uma distância de 57,71m, 
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atinge o ponto P2 (PT); daí, a uma distância de 6,00m, 
atinge o ponto P3, PCD de uma curva (raio = 40,00m, AC = 
50Q48'56"); daí, segue o desenvolvimento da curva e, a uma 
distância de 35,48m, atinge o ponto P4 (PT); daí, a uma 
distância de 16,60m, atinge o ponto P5; daí, deflete 90Q 
para a direita e, a uma distância de 34,01m, atinge o ponto 
P6; daí, deflete 19Q27'36" para a direita e, a uma distância 
de 58,22m, atinge o ponto P7, confrontando, do ponto PO ao 
ponto P7, com a área remanescente do imóvel pertencente ao 
IPSM; daí, deflete 90Q para a direita e, a uma distância de 
48,80m, atinge o ponto PB; daí, deflete 27Q17'15" para a 
esquerda e, a uma distância de 43, 10m, atinge o ponto P9, 
confrontando, do ponto P7 ao ponto P9, com quem de direito; 
do ponto P9 deflete 85Q40'15" para a direita, segue pela 
face da Rua Penalva e, a uma distância de 28,00m, atinge o 
ponto PO, início dessa descrição. 
Parágrafo único - A venda de que trata este artigo será 

precedida de avaliação a ser efetivada por comissão 
designada pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos e 
Administração." 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Geraldo Nascimento - Jorge Hannas - Simão Pedro Toledo. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
Encaminhada a esta Assembléia Legislativa pelo Governador 

do Estado, a proposição em tela autoriza o Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
Gerais a vender parte do imóvel de sua propriedade situado 
no Bairro Belmonte, em Belo Horizonte. 
A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nQ que 
apresentou. 

Passamos agora a analisar a proposição nos termos do art. 
195 c/c os arts. 103, X, e 129, III, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta em comento visa a dar a necessária autorização 

legislativa para a venda de parte do imóvel de propriedade 
do IPSM. A licitação, no entanto, fica dispensada uma vez 
que o adquirente é o Município de Belo Horizonte, conforme 
permite o art. 17, inciso "e", da Lei Federal nQ 8.666, de 
21/6/93. 

É interessante ressaltar os dividendos sócio-culturais que 
a referida venda proporcionará aos moradores da região, já 
que o imóvel será destinado à construção de uma unidade de 
ensino do município. 

O projeto de lei em epígrafe não encontra óbice á sua 
aprovação do ponto de vista financeiro-orçamentário, pois 
não implica despesa. É uma operação de capital que redundará 
em receita patrimonial para o Estado. 
Segundo prelecionam Teixeira Machado e Costa Reis~-- "a 

receita patrimonial refere-se 2J resultado financeiro da 
fruição do patrimônio, seja decorrente de bens mobiliários 
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ou imobiliários, seja advinda de participação societária". 
("in", A Lei 4.320 Comentada, IBAM, 1993, p. 32). 

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

408/95, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Miguel Martini - Geraldo Rezende - Geraldo Nascimento 
Romeu Queiroz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 79/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 79/95, de autoria do Deputado Wanderley 

Ávila, que obriga o titular de cartório a comunicar às 
Prefeituras Municipais ou ao Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária INCRA os dados que 
especifica, relativos ao adquirente de imóvel urbano ou 
rural, 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 79/95 
Obriga o titular de cartório a comunicar às Prefeituras 

Municipais ou ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA - os dados que especifica, relativos ao 
adquirente de imóvel urbano ou rural. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o titular de cartório obrigado, no caso de 

lavratura de escritura de imóvel urbano ou rural, a 
comunicar, respectivamente, à Prefeitura do município onde 
se localizar o imóvel ou ao Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA -, no prazo de 30 
(trinta) dias, o nome do adquirente, seu endereço e número 
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF - ou no 
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC -, para efeito de 
cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - ou 
do Imposto Territorial Rural - ITR. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

especialmente a Lei nQ 10.536, de 28 de novembro de 1991. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Aja 1 mar Si 1 v a. 
PARECER 

O Projeto de 
Wanderley Ávila, 

DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 118/95 

Comissão de Redação 
Lei nQ 118/95, de autoria do Deputado 
que cria a Área de Proteção Ambiental da 
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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, 

redação final, 
opinamos por se dar à proposição 
que está de acordo com o aprovado. 

Cria a Área de 
Serra do Lopo. 

PROJETO DE LEI No 118/95 
Proteção Ambientãl da Serra do 

a seguinte 

Lopo - APA 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarada área de proteção ambiental a serra 

do Lopo, localizada no Município de Extrema, sob a 
denominação de Área de Proteção Ambiental da Serra do Lopo -
APA Serra do Lopo. 
Art. 2Q -A atividade que implicar corte de árvores, 

devastação de mata nativa, implosão de pedras ou qualquer 
alteração da paisagem deverá ser precedida de audiência dos 
órgãos públicos competentes. 

Parágrafo único A não-observância do disposto neste 
artigo implica a imposição das penalidades previstas na 
legislação específica, sem prejuízo da responsabilização 
civil e criminal do infrator. 

Art. 3Q -As atividades de implantação, administração e 
fiscalização da APA Serra do Lopo serão regulamentadas em 
decreto, que indicará o órgão responsável por sua execução. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Ajalmar Silva. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 182/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 182/95, de autoria do Deputado João 
Batista de Oliveira, que dispõe sobre a comemoração do Dia 
Estadual de Luta da Pessoa Portadora 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, 

redação final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 182/95 
Institui o Dia Estadual de Luta- da Pessoa Portadora de 

Deficiência e dá outras providências . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica instituído o Dia Estadual de Luta da Pessoa 

Portadora de Deficiência, a ser comemorado, anualmente, no 
dia 21 de setembro. 

Parágrafo único - O Estado celebrará a data, promovendo 
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atividades que subsidiem a elaboração de políticas públicas 
voltadas para a pessoa portadora de deficiência e estimulem 
a reflexão sobre a sua integração na sociedade. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Ajalmar Silva. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 192/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 192/95, de autoria do Deputado Ajalmar 
Silva, que institui o Dia Estadual do Esteticista, 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 192/95 

Institui o Dia Estadual do Esteticista. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica instituído o Dia Estadual do Esteticista, a 

ser comemorado, anualmente, no dia 20 de novembro. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Ajalmar Silva. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 355/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 355/95, de autoria do Governador do 
Estado, que autoriza a abertura de crédito especial para a 
Universidade Estadual de Montes Claros, foi aprovado em 
turno único, sem emenda. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 355/95 

Autoriza a abertura de crédito especial para a Universidade 
Estadual de Montes Claros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 

especial até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), 
destinado à Universidade Estadual de Montes Claros, para 
atender a despesas provenientes do apoio financeiro a 
estudantes, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal 
nQ 4.320, de 17 de março de 1964. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
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Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
Ajalmar Silva. 

RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A VIOLÊNCIA NOS 
ESTÁDIOS 

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais 
Relatório 

Solicitada pelo Deputado João Leite, Presidente desta 
Comissão, foi realizada em 31/8/95 audiência pública 
destinada a ouvir sugestões com vistas à tomada de medidas 
que possam coibir as manifestações de violência que têm 
ocorrido nos estádios, notadamente naqueles em que se 
pratica o futebol. 

Foram convidadas a participar dos trabalhos autoridades 
diretamente relacionadas à questão, além de representantes 
das torcidas organizadas e da mídia, que atenderam ao 
convite, demonstrando o alto grau de preocupação hoje 
existente com relação às freqüentes manifestações de 
violência. 

Estiveram presentes. além dos componentes da Mesa, o Sr. 
Betinho Duarte, Vereador à Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, os Deputados Arnaldo Penna, Paulo Schettino, Raul 
Lima Neto, Toninha Zeitune, Alencar da Silveira Júnior, 
Marcelo Gonçalves, Antônio Roberto, Anivalqo Coelho, Almir 
Cardoso e Paulo Piau. 

O Deputado João Leite teceu considerações iniciais, 
justificando a convocação da audiência. Manifestou sua 
preocupação com os recentes acontecimentos ocorridos em São 
Paulo, que culminaram com a morte de um torcedor, em cena 
dramática a que todo o Pais pôde assistir pela televisão. 
Demonstrou a preocupação do Poder Legislativo com a situação 
e informou os presentes sobre projeto de autoria da Comissão 
de Direitos e Garantias Fundamentais, em tramitação na Casa, 
que versa sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas 
nos estádios. 

Com a palavra, o Sr. Ademir Lucas, Secretário de Estado de 
Esportes, Lazer e Turismo, discorreu sobre o fato de até o 
presente momento não terem ocorrido, em Minas Gerais, cenas 
de gravidade igual à que se observa em outros Estados. 
Afirmou que o Poder Executivo, em associação com as Polícias 
Civil e Militar, tem conseguido evitar problemas mais 
sérios, embora reconheça a existência de episódios isolados, 
que ocorrem fora dos estádios. Advertiu que a ação do Estado 
deve ser preventiva e educativa. 

Entre as ações a serem implementadas, 
em breve, o Mineirão passará por 
incluindo-se a instalação de cadeiras 
atuais arquibancadas. 

S. Exa. afirmou que, 
uma ampla reforma, 
que substituirão as 

Em seguida, fez uso da palavra o Sr. Edvaldo Brandão, 
Superintendente da Polícia Civil. Afirmou que a Polícia 
Civil mantém uma Delegacia no Mineirão há al~~m tempo, 
providência que somente agora está sendo cogitada em outros 

~ 



358 

Estados. Deixou claro que a preocupação maior é evitar a 
violência e afirmou que, visando atingir esse objetivo, já 
foram realizadas reuniões com os chefes de torcidas 
organizadas. Todos foram chamados a colaborar, e se 
conseguiu que fossem suprimidos os gritos de guerra. 
Afirmou, ainda, que a policia sabe da existência de gangues 
infiltradas nas torcidas organizadas e concluiu manifestando 
seu apoio ao projeto do Deputado João Leite e defendendo a 
proibição de bebidas alcoólicas nos estádios. 
A seguir, o Cel. Edvaldo Teixeira Picinini, Comandante do 

Policiamento da Capital, fez algumas reflexões sobre a 
questão do alcoolismo e enfatizou a necessidade de uma ação 
conjunta das Policias Civil e Militar, da ADEMG, dos 
proprietários de bares e dos vendedores ambulantes próximos 
aos estádios. 

Na sequencia dos trabalhos, o Presidente solicitou a 
participação do Sr. Osmar Camilo, representante da Federação 
Mineira de Futebol, que procurou esclarecer o plano que 
prevê sejam os estádios dotados de cadeiras, exigência da 
FIFA, que deverá estar cumprida até o ano 2000. 
O Sr. Maurício Otávio, Presidente da Torcida Organizada 

Máfia Azul, esclareceu o papel desempenhado pela organização 
que preside. Confirmou que, em virtude do acordo feito com 
as polícias, está trabalhando para extinguir os gritos de 
guerra. Informou, ainda, que está sendo elaborada para os 
torcedores uma cartilha, que orientará suas ações dentro e 
fora dos estádios. Garantiu que os novos hinos que estão 
sendo criados irão banir as frases que incentivem a 
violência que toda a torcida será recadastrada e que os 
nomes dos torcedores serão passados à Polícia Civil para 
serem averiguados. 

Por último, salientou a importância de se organizar um 
congresso das diretorias das torcidas organizadas dos vários 
Estados com vistas à união de esforços para a erradicação da 
violência nos estádios. 

Por sua vez, o Sr. Leonardo James, representante da Torcida 
Organizada Galoucura, confirmou que já existem entendimentos 
entre as torcidas e as polícias para se evitar a violência. 
Informou que também a sua torcida será recadastrada, .em 
comum acordo com a Polícia Civil. Teceu, ainda, algumas 
considerações de natureza sociológica, afirmando que a 
violência nos estádios reflete os problemas sociais do mundo 
moderno. 

A seguir, o Sr. Afonso Alberto Teixeira dos Santos, 
Presidente da Associação Mineira dos Cronistas Esportivos, 
enfatizou que o problema da violência nos estádios é muito 
maior em São Paulo e no Rio de Janeiro que em Minas Gerais. 
Afirmou que a mídia tem sua parcela de responsabilidade, 
pois dá grande destaque às torcidas, que se tornam o 
principal elemento das competições, mais importantes que os 
próprios jogadores. Entende ele que a numeração das 
arquibancadas poderia ajudar a resolver o problema, pois 
permitiria a identificação ros focos de arruaceiros. Sugeriu 
que não seja permitido aos torcedores entrar nos estádios 
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de seus times. Propôs, ainda, que se crie um 
pequenas causas para resolver os problemas que 

Usando da palavra, o Sr. José Fernando Sarabanda, Promotor 
de Justiça ligado à area de defesa do cidadão, teceu 
considerações de natureza jurídica sobre a questão e fez, ao 
final, várias sugestões. Explicou aos presentes que o crime 
de rixa, tal como previsto no art. 137 do Código Penal, é 
Punido com penas muito brandas: cerca de 15 dias de prisão, 
convertidos obrigatoriamente em multa de R$35,00 a R$40,00. 
Havendo mortes, prevê-se detenção de 6 meses a 2 anos. 
Considera ele que essas penas são ridículas e terríveis ao 
mesmo tempo. Sugere que a Assembléia Legislativa envie ao 
Congresso Nacional um projeto de lei que altere tal 
dispositivo do Código Penal e aumente a pena, nos crimes de 
rixa, para 1 a 3 anos de reclusão. Se houver mortes, as 
penas seriam aumentadas para 4 a 12 anos de reclusão e, 
caracterizando-se o estado de embriaguez, a pena sofreria 
outro gravame. Considera o Promotor que o álcool eleva a 
possibilidade de violência e, por isso, sugere que deveria 
ser evitada a presença de torcedores embriagados nos 
estádios. Questiona se não seria possível utilizar-se um 
bafômetro para impedir a entrada de torcedores alcoolizados. 
Prosseguindo, sugeriu que, no recadastramento das torcidas, 
anunciado pelos chefes de torcida presentes, se exija a 
fotografia do torcedor, para que a Polícia Civil tenha sua 
identificação completa. 

Com relação ao argumento levantado anteriormente, de que o 
~ódigo da Criança e do Adolescente é prejudicial ao combate 
a violência, por não permitir a punição de menores, o 
Promotor discorda, afirmando que, ao contrário, o referido 
Código é extremamente rigoroso com os adolescentes 
infratores. 
Finalizando, sugeriu que se faça campanha maciça, pela 

televisão, contra os baderneiros, e afirmou que a sugestão 
do Sr. Afonso Alberto Teixeira dos Santos, de criar 
tribunais de pequenas causas, é inviável no momento. Seria 
necessário modificar a Constituição, e isso não se faria 
rapidamente. 
O Sr. Flávio Carvalho, jornalista da TV Bandeirantes, 

declinou de seu direito à palavra, argumentando que as 
principais questões já estavam devidamente relacionadas. 

Iniciada a fase de debates, o Sr. Ademir Lucas sugeriu que 
os Presidentes de torcidas exijam atestado de bons 
antecedentes dos torcedores que a elas se filiarem, no que 
foi questionado pelo Sr. Afonso Alberto, que mostrou a 
ineficácia dessa atitude, já que qualquer cidadão, ao 
comprar a camisa, entra na torcida, não havendo como 
controlar a situação. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior pede a palavra e fala 
sobre dois projetos de sua autoria, em tramitação na Casa, 
que dispõem sobre a utilização das cadeiras do Mineirão e 
sobr~ a gratuidade de ingressos, pedindo apoio a s~a 
aprovação, pois acredita que tais medidas poderão colaborar 
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para a diminuição da violência nos estádios. Foi apoiado 
pelo Sr. Flávio Carvalho. 
A seguir, fez uso da palavra o ex-Deputado Jorge Carone, 

que também é ex-Diretor da ADEMG. Enfatizou que deve haver 
policiamento ostensivo e que deve ser proibida a venda de 
bebidas alcoólicas e a entrada de torcedores com paus 
amarrados a bandeiras. Discordou da utilização de cadeiras 
de plástico, pois elas podem ser arrancadas facilmente e se 
tornam armas nas mãos dos baderneiros. Enfatizou, ainda, a 
necessidade de se retirarem camelôs das redondezas dos 
estádios, uma vez que não há controle sobre os objetos 
vendidos por eles, e até mesmo drogas são comercializadas 
livremente. 
Por último, o Deputado Marcos Helênio afirmou concordar com 

a necessidade de policiamento ostensivo, declarando 
considerar fundamentais a ação conjunta dos Três Poderes e a 
divulgação, pela imprensa, de campanhas educativas contra a 
violência. 

O Presidente tomou a palavra, agradecendo a presença de 
todos e reafirmando a disposição do Poder Legislativo em 
ajudar, no limite de suas competências, a resolver a questão 
que atormenta a sociedade mineira. 

Foram entregues à Comissão documentos do Clube Atlético 
Mineiro e da Superintendência Técnica da Federação Mineira 
de Futebol, contendo sugestões para equacionar o problema da 
violência nos estádios de futebol, os quais, devido à sua 
pertinência, serão anexados a este relatório. 

Conclusão 
Em face das discussões e sugestões apresentadas e que estão 

citadas no corpo deste relatório e em seus anexos, sugere-se 
sua publicação e encaminhamento a todas as entidades 
diretamente envolvidas, para que se tomem as providências 
cabiveis com vistas a coibir a violência nos estádios. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
João Leite, Presidente - José Braga, relator Antônio 

Roberto. 

TRANSCRIÇÃO 

"OFÍCIO* 
Marcos Helênio, 
Como você pôde observar, as microrregiões não só dividiram 

as 10 propostas entre si como ainda indicaram os 
representantes da comissão. 
Foi uma prefeiturização da audiência, que de pública só 

teve o nome. 
Não houve a participação popular e a sociedade civil esteve 

à margem das discussões, sendo usada e manipulada para 
respaldar as decisões já tomadas anteriormente. 

No caso da Microrregião de Curvelo, depois de todas as 
audiências municipais terem sido realizadas, em que se 
apontaram as prioridades da região, a AMEV reuniu-se em 
Corinto e escolheu as propostas que deveriam ser 
prioritárias na decisão da regional, ficando assim: 
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1Q) Proposta ng 222 - Pronto Socorro Regional em Curvelo -
ficou de ser apresentada diretamente pela AMEV dentro do 
critério de que cada microrregião teria direito de 
apresentar uma prioridade. Precisaria verificar se essa 
proposta foi realmente apresentada pela AMEV. 

2Q) Proposta ng 145 -Escola Agrotécnica em Felixlândia-
acabou ficando em 2Q lugar no critério de votação. 

3Q) Proposta ng 51 -Asfaltamento da MG-220- ficou em 3Q 
lugar na votação. 
Conforme afirmações de representantes da AMEV, Corinto não 

realizou sua audiência municipal, mas, no entanto, apontou 
como prioridade a Proposta ng 51, que é o asfaltamento da 
MG-220. Essa proposta foi derrotada na Municipal de Curvelo 
pela sociedade civil, liderada pelo Movimento Comunitãrio 
Curvelano, que indicou como prioridade a Proposta ng 222 -
Construção do Pronto Socorro Regional em Curvelo. 

Vê-se que as microrregionais, além de terem o direito de 
indicar uma proposta isoladamente, sem a op1n1ao da 
sociedade civil e sem o acesso desta, ainda ratearam entre 
si as 10 propostas da audiência regional. Isso só foi 
possível porque o grande número de representantes presentes 
na regional eram Prefeitos, Vereadores ou alguém por eles 
impostos nas municipais. 
E isso é democracia no orçamento ... 
Saudações, 
Geraldo Armando Martins, representante da sociedade civil 

na Audiência Pública de Sete Lagoas. 
Curvelo, 9 de maio de 1995." 
*- Publicado de acordo com o texto original, transcrito a 

requerimento do Deputado Marcos Helênio. 

o 
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Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- Falta de "quorum". 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise- Ibrahim Jacob -Almir 

Cardoso- Anivaldo Coelho- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Geraldo Nascimento - Hely Tarquínio - João Leite -
José Henrique - Marco Régis - Péricles Ferreira - Raul Lima 
Neto. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta 
de "quorum" e convoca os Deputados para a especial de logo 
mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação e para 
a ordinária de debates de segunda-feira, dia 18, às 20 
horas. 

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 13 DE SETEMBRO DE 1995 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 
DIA): 1ª Fase: Requerimentos: Requerimentos nQs 201 e 
268/95; reJelçao 2ª Fase: Discussão e votação de 
proposições: Votação, em turno un1co, do Veto Total à 
Proposição de Lei nQ 12.679; discurso do Deputado Francisco 
Ramalho; rejeição - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 1.590/93; requerimento contido no Ofício nQ 8/95, do 
Governador do Estado; deferimento - Discussão, em 1Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 343/95; discurso do Deputado Gilmar 
Machado; apresentação das Emendas nQs 13 a 106; encerramento 
da discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à 
Comissão de Administração Pública- Discussão, em 2Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 7/95; aprovação - Discussão, em 2Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 231/95; aprovação na forma do 
vencido em 1Q turno - ENCERRAMENTO. 

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

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto ~into Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo 
Canarinho- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos Murta-
Carlos Pimenta - Dílzon Melo- Dinis Pinheiro- Elmo Braz-
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Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento- Geraldo Rezende-
Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto-
Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
João Batista de Oliveira- 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 Olívía - Mauri Torres- Miguel Barbosa-
Paulo Píau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto- Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo- Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE 
Ata 

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA) 
- 1ª Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2ª parte da reunião, em sua 1ª 
fase, com a discussão e votação de pareceres e a votação de 
requerimentos. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento nQ 201/95, do Deputado 

Irani Barbosa, solicitando ao Governador do Estado cópia das 
passagens e fatura das despesas com estada em São Paulo por 
ocasião do Grande Prêmio Brasil de Fórmula I, realizado no 
dia 26/3/95. A Mesa da Assembléia opina pela rejeição do 
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. 
Arquive-se. 

Requerimento nQ 268/95, do Deputado Irani Barbosa, em que 
pede a transcrição nos anais da Casa de charge de autoria do 
artista Oldack Esteves. A Mesa da Assembléia opina pela 
rejeição do requerimento. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. 

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 de proposições. 

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

Proposição de Lei nQ 12.679, que cria a Área de Preservação 
Permanente da Bacia Hidrográfica do Rio Uberabinha. Incluído 
em ordem do dia, observado o disposto no§ 3Q do art. 234 do 
Regimento Interno. Des'gnado relator em Plenário, o Deputado 
Francisco Ramalho emitiu parecer pela manutenção do veto. A 
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Presidência vai submeter a matéria à votação por escrutínio 
secreto. Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Francisco Ramalho. 
O Deputado Francisco Ramalho -Sr. Presidente, embora meu 

parecer tenha sido pela manutenção do veto à Proposição de 
Lei nQ 12.679, do Deputado Gilmar Machado, tive a 
oportunidade de entrar em contato com o Governo, e o Governo 
compreendeu que essa proposição, apesar de ser inócua, só 
viria reforçar a legislação vigente. Então, o Governo 
compreende que não haveria nenhum problema em aprová-la. 
Assim, todos os companheiros estão à vontade para, 
naturalmente, votar de acordo com sua consciência, sabendo-
se que a proposição só vai reafirmar ou confirmar a 
legislação vigente em benefício do rio Uberabinha. 
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria à 

votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do 
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os 
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim" e 
os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo: 
"sim" mantém o veto, "não" rejeita o veto. Convido, para 
atuarem como escrutinadores, os Deputados Antônio Júlio e 
Bonifácio Mourão. Com a palavra, a Sra. 2ª-Secretária, para 
proceder à chamada dos Deputados. 
A Sra. 2ª-secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (-

Faz a chamada.) 
- Deposita~ seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Wanderley Avila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

-Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob- Antônio Júlio 
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Álvaro Antônio 
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Roberto 
Arnaldo Canarinho - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos 
Pimenta - Dílzon Melo Dinis Pinheiro Elmo Braz 
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquínio - Ivo 
José- João Batista de Oliveira- Jorge Eduardo de Oliveira 
- Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria 
Barros- Kemil Kumaira Luiz Antônio Zanto Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Maria Olívia Paulo Piau 
Péricles Ferreira -Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos-
Sebastião Helvécio- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à abertura da urna e verifiquem 
a coincidência do número de votantes com o de sobrecartas. 
- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente - Votaram 47 Deputados. Foram encontradas 

na urna 47 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência 
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos 
votos. 

- Procede-se à apuração. 
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados; votaram "não" 

43 Deputados. Está rejeitado o veto. Á promulgação. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.590/95, do 

Governador do Estado, que define regiões para fins de 
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planejamento e dá outras providências. Incluído em ordem do 
dia para os fins do art. 200 do Regimento Interno. Sobre a 
mesa, o Ofício nQ 8/95, do Governador do Estado, contendo 
requerimento em que solicita a devolução do projeto 
supracitado. A Presidência defere o requerimento, de acordo 
com o inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. Arquive-
se o projeto. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 343/95, do 
Governador do Estado, que institui as Regiões 
Administrativas no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela 
sua aprovação com as Emendas nQs 2 a 10, que apresenta, e 
pela rejeição da Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas nQs 2 a 10, da Comissão de 
Administração Pública, e 11 e 12, que apresenta, e pela 
rejeição da Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta, e pela 
rejeição das emendas apresentadas pelas Comissões de 
Justiça, de Administração Pública e de Assuntos Municipais. 
Em discussão. Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Gilmar Machado. 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
pessoas presentes nas galerias, ocupamos a tribuna, nesta 
manhã, para discutir esse projeto que entendemos 
extremamente importante e que trouxe a esta Casa um processo 
de debate e discussão. Achamos que não nos foi proporcionado 
tempo suficiente para aprofundar o debate. 

Em primeiro lugar, gostaríamos de deixar claro que, desde o 
início, a Bancada do PT não era contra o processo da 
descentralização. Não tínhamos objeção a esse processo, que 
vem fazer com que a administração se aproxime, cada vez 
mais, das pessoas, do local onde residem, conseqüentemente, 
do interior. O nosso entendimento é de que fazia-se 
necessário um maior tempo para aprofundarmos o debate. Ao 
mesmo tempo, achávamos que era necessário vincular o 
processo de descentralização aos processos de 
desenvolvimento e de planejamento. Essa era a nossa 
preocupação desde quando fizemos, aqui, requerimentos em que 
pedíamos a presença do Presidente da Fundação João Pinheiro, 
Dr. Roberto Martins, e do ex-Ministro e Assessor Especial do 
Governo, Dr. Paulo Haddad, a fim de explicarem qual era o 
real objetivo do Governo ao apresentar esse projeto. No 
decorrer do debate, muitas dúvidas surgiram. Para nós, 
muitos pontos não ficaram claros. Percebemos que o Estado 
não tinha a intenção de adotar um processo de 
descentralização real e efetivo, mas simplesmente criar 
unidades para atendimento. Como disse o Dr. Paulo Haddad, 
unidades móveis de atendimento no interior. Achamos que isso 
era muito restrito e limitado Então, entramos com algumas 
emendas para tentar fazer com que o Governo do Estado 

~ 
~ 
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pudesse realizar essa descentralização articulada com o 
processo de usar essas mesmas unidades para efeito de 
preparação do planejamento do Estado. Assim, poderíamos 
fazer com que os dados ali obtidos fossem utilizados para 
que pudéssemos elaborar o plano plurianual e, ao mesmo 
tempo, o orçamento do Estado. Essas emendas se encontram 
hoje em Plenário e voltarão às comissões ou, se não der 
tempo, tendo em vista prazo regimental, irão receber parecer 
oral. Isso é fundamental para que possamos ter, de fato, um 
planejamento mais equilibrado, levando em consideração os 
dados das regionais, que, realmente, irão conhecer melhor a 
realidade de cada região do Estado. Portanto, esses 
aperfeiçoamentos fazem-se necessários. 

Detectamos que o projeto não aborda corretamente a questão 
das unidades hoje já existentes. As superintendências e as 
coordenadorias que já existem em algumas cidades, 
evidentemente, irão perder algumas unidades. Um exemplo 
concreto e claro é o do Município de Araxá, que tem uma 
superintendência de educação e saúde e que agora está sendo 
colocada na regional de Uberaba. 
Só que uma das cidades que ela coordenava na área de 

educação e saúde, a de Campos Altos, está indo para a 
regional de Patos. Conseqüentemente, a Superintendência de 
Educação não poderá ser em Araxá. Deverá ir para Patrocínio 
ou Patos de Minas. Essas adaptações e remodelações, 
necessar1as a partir da votação do projeto, e que não 
ocorrem só na nossa região, mas em todas as outras, deverão 
ser estabelecidas por projeto de lei e não por decreto. 

Temos uma outra emenda que tenta garantir a nossa 
participação no projeto. Há ainda uma outra emenda, 
apresentada pelo Deputado Bonifácio Mourão, que deve ser 
reafirmada, como já ocorreu nas comissões. Realmente, de 
forma inexplicada, o Governo do Estado, ao enviar o projeto, 
começa a definir as competências das unidades 
administrativas, abordando os incisos I e II. Ele dá as 
competências de duas áreas, no art. 4Q, e se esquece da 
Coordenadoria Executiva e da Coordenadoria Técnica Regional. 
As outras competências são definidas por decreto. Não 
podemos abrir mão da prerrogativa que temos de definir as 
áreas de competência de cada coordenadoria. Não estamos 
falando que o Governo vai agir de má fé, mas é uma 
prerrogativa que não podemos perder. Entendemos que esta 
emenda que foi aprovada na Comissão deve ser ratificada em 
Plenário, para que possamos ter garantido o nosso poder de 
legislar. A própria Constituição do Estado, em seus arts. 49 
e 51, já estabelecia que essas unidades deveriam ser feitas 
por lei complementar. Estamos apenas reforçando a 
possibilidade de o Poder Legislativo participar desse 
processo. Reafirmamos a necessidade de nossa participação na 
criação dessas unidades vinculadas à elaboração do 
planejamento e também do orçamento, porque a Constituição já 
define isso. 

O Governo do Estado 
Legislativo em 30 de 

vai enviar o orçamento do Estado ao 
setembro. Este deverá ser feito como 
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estabelece a Constituição, baseando-se em necessidades da 
região. Não há como prever o orçamento de outra forma. A 
sugestão feita pelo Vice-Governador, hoje Governador em 
exercício, Dr. Walfrido dos Mares Guia, de que o orçamento 
poderia ser elaborado por temas, contraria a Constituição. 
Dessa forma, o orçamento não poderá ser examinado por esta 
Casa. Ele vai ter que ser feito considerando-se os aspectos 
regionais. Estamos colocando a retirada do projeto do ex-
Governador Hélio Garcia, que redefinia as regiões do 
planejamento, que legalmente, hoje, são oito e nós Ja 
trabalhávamos com 10. Como ficamos sem essa lei, o Estado 
vai precisar fazer uma nova redivisão. Podem-se juntar 
unidades para efeito de planejamento. Queremos contribuir 
com o debate para o aperfeiçoamento desse projeto. Ao mesmo 
tempo, queremos uma participação cada vez maior. Queríamos 
que as unidades que estamos criando já servissem também para 
efeito de preparação das audiências públicas regionais. 
Visto que a Assembléia Legislativa, agora em convênio com os 
Poderes Executivo e Judiciário, realiza as audiências 
públicas regionais, por que não utilizarmos as reg1oes 
administrativas que estamos criando, para a preparação das 
audiências locais e também regionais? Entendemos que isso é 
fundamental e importante. 
Gostaríamos de reafirmar que a Bancada do PT procurou, 

durante o debate, discutir o que seria fundamental para o 
processo de montagem da descentralização, ou seja, a 
competência, o que caberia a essas regionais fazer para 
melhorar o atendimento ao público, e não nos aprofun~a~os 
muito na questão da redivisão das cidades, dos var1os 
locais. Da forma como foi travado o debate, isso tanto faz. 
O Presidente da Fundação João Pinheiro disse que trabalhou-
se inicialmente com 14 regionais, depois o número chegou a 
24 e depois caiu para 23. O número não é o problema central, 
e procuramos não entrar nessa polêmica, se seriam 25 ou 40 
regionais. A bancada se ateve a discutir o mérito, o que 
seria feito. Pelo que está sendo afirmado aqui, se os custos 
serão pequenos, o número das regionais não interfere no 
processo. O que achamos que interfere são exatamente as 
competências, a utilização do material de estatística que 
essas regiões deverão fazer para efeito do planejamento. 
Queremos enfatizar aqui que a bancada entende que o tempo 

para o debate foi escasso, e, ao mesmo tempo, que não 
concordamos com o método utilizado pelo Governo de, mais uma 
vez, querer retirar do Poder Legislativo sua competência de 
legislar, transferindo tudo para decretos. Lamentamos também 
que um dos artigos que constavam no projeto, o art. 8Q, que 
dizia que essa relocação seria definida por decreto, depois, 
no substitutivo, simplesmente desapareceu. Então, 
evidentemente, vai ficar para o Executivo fazer da forma que 
achar melhor. Achamos que isso empobrece o processo e o 
dificulta. O que criticávamos era o decreto, não era a 
colocação de que deveria ser feito um relocamento, pois 
sabíamos que isso seria necessário. 
Concluindo, Sr. Presidente, gostaríamos de dizer que a 
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Bancada do PT critica o método como foi conduzida essa 
questão, o regime de urgência que sufoca e dificulta em 
muito um debate mais profundo e, em segundo lugar, o 
substitutivo, que contém imperfeições e não leva em 
consideração as questões básicas de planejamento e 
desenvolvimento regionais. Esperamos que, durante a votação 
da emenda, possamos aprofundar esses temas e, ao mesmo 
tempo, esperamos sinceramente que, na redefinição das 
regiões, sejam respeitados os espaços e a história de cada 
município, suas vinculações naturais. Não devemos colocar o 
que acharmos melhor, de nossas cabeças, mas permitir que 
cada município tenha seu espaço natural. Não estamos 
dispostos a entrar em polêmicas muito profundas em relação a 
esse ponto, que não é central. Esperamos que os Deputados 
possam, com maturidade e tranqüilidade, analisar todas as 
emendas, para que tenhamos, de fato, um projeto cada vez 
melhor, que não precise ser votado de forma apressada, sem 
um debate mais claro, de forma a que não venhamos a nos 
arrepender daquilo em que estamos votando. Gostaríamos de 
expressar esse posicionamento. Posteriormente, durante os 
debates, estaremos encaminhando nossas emendas, uma a uma, 
da forma que as apresentamos. 
Mais uma vez, gostaríamos de lamentar o regime de urgência 

a que foi submetido o projeto e a forma como vem sendo 
conduzido todo o processo. Somos contra a descentralização 
mas também somos contra a forma utilizada. Não podemos 
imaginar as regiões apenas como unidades móveis de 
atendimento. Não queremos shows pirotécnicos no Estado; 
queremos um atendimento efetivo e real a toda população. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. 
- Vêm à Mesa: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 343/95 
EMENDA NQ 13 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica criada uma administração regional com 

sede no Município de Manhuaçu.". 
Sala das Reuniões, de julho de 1995. 
Jorge Hannas 
Justificação: Manhuaçu é cidade próspera, cuja economia 

contribui fartamente para os cofres públicos, estando entre 
as primeiras cidades de Minas Gerais em recolhimento do 
ICMS. 
É considerada cidade-pólo, pois localiza-se no cruzamento 

da BR-262 e da BR-116, as maiores rodovias federais, e 
engloba pelo menos 500.000 habitantes sob sua influência. 

Acrescente-se onde 
do Anexo Único: 

EMENDA NQ 14 
convier a alteração dos arts. 1Q e 9Q e 

"Art. 1Q - .... vinte e três (23) .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Art. 9Q- .... vinte e três (23) ... " . 

. . . . . ·;,.~~~~·ô~i~~· ......... . 
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23 - Administração Regional do Vale do Suaçuí 
Sede: Guanhães 
a) Microrregião de Guanhães 
1 - Braúnas; 
2 - Carmésia; 
3 - Coluna; 
4 - Divinolândia de Minas; 
5 - Dores de Guanhães; 
6 - Gonzaga; 
7 - Guanhães; 
8 - Materlândia; 
9- Paulistas; 
10- Sabinópolis; 
11 - Santa Efigênia de Minas; 
12- São João Evangelista; 
13 - Sardoá; 
14 - Senhora do Porto; 
15- Virginópolis. 
b) Microrregião de Peçanha 
1 - Água Boa; 
2 - Peçanha; 
3- Santa Maria do Suaçuí; 
4- São José do Jacuri; 
5- São Pedro do Suaçuí; 
6 - São Sebastião do Maranhão. 
c) Municípios da Microrregião de Conceição do Mato Dentro 
1 - Alvorada de Minas; 
2 - Dom Joaquim; 
3 - Rio Vermelho; 
4 - Santo Antônio do Itambé; 
5 - Serra Azul de Minas; 
6 - Serro. 
Sala das Reuniões, 18 de julho de 1995. 
Olinto Godinho 
Justificação: Seguindo a linha de raciocínio dos técnicos 

da SEPLAN que elaboraram o projeto em questão, encontramos 
alguns pontos fundamentais que comprometeriam sua eficácia e 
agilidade. Salientamos que o objetivo maior do projeto, de 
levar o Poder Executivo para perto da população, também 
ficaria comprometido, devido à precariedade das estradas 
dessa região . 

EMENDA NQ 15 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. . . . . - O Município de Senhora de 01 ivei ra passa a 

pertencer à Microrregião de Barbacena.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA No 16 
Acrescente-se ao art. 4Q o seguinte inciso: 
"Art. 4Q - .................................. . 
IX- Coordenadoria-Geral.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: O § 1Q do art. 1Q do projeto prevê que as 



370 

regiões administrativas 
entanto, o art. 4Q, ao 
regiões administrativas, 
Geral. 

terão um Coordenador-Geral. No 
instituir a estrutura orgânica das 
não reconheceu a Coordenadoria-

EMENDA NQ 17 
Acrescente-se ao art. 4Q o seguinte inciso: 
"Art. 4Q - .................................. . 
X- Subcoordenadorias.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA NQ 18 
Dê-se a seguinte redação ao art. 8Q: 
"Art. 8Q -A definição da área de atuação das unidades 

regionais atualmente existentes e sua subordinação à região 
administrativa serão estabelecidas por lei especial, de 
iniciativa do Poder Executivo.". 
Sala das Reuniões, de 
José Bonifácio 

de 1995. 

Justificação: O estabelecimento por decreto das definições 
e das subordinações previstas pelo artigo afastam por 
completo o Poder Legislativo do processo de reestruturação 
administrativa do Estado. 
Tais providências irão ensejar profundas modificações no 

trato da coisa pública em todo interior, e seria salutar não 
só a participação mas também colaboração do parlamento 
mineiro nessa questão, já que serão reunidos representantes 
das mais diversas e longínquas regiões do Estado. Caso 
contrário, a tecnocracia poderá prevalecer, em prejuízo da 
população. 

Fica assegurada, no entanto, a iniciativa do Poder 
Executivo, que, na condução do processo de modernização 
administrativa do Estado, irá propor, no momento oportuno, 
lei especial que regulamentará a matéria. 

EMENDA NQ 19 
Acrescente-se ao§ 1Q do art. 1Q: 
"e subcoordenadores.". 
Sala das Reuniões, de 
José Bonifácio 

de 1995. 

EMENDA NQ 20 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -A Subcoordenadoria, cuja área de atuação 

corresponderá a cada microrregião criada por esta lei, tem 
as seguintes competências: 

I todas as previstas pelo art. 3Q, no âmbito da 
respectiva microrregião; 
II - todas as previstas pelo art. 5Q, no âmbito da 

respectiva microrregião; 
III - todas as previstas pelo art. 6Q, no âmbito da 

respectiva microrregião. 
Parágrafo único A Subcoordenadoria é subordinada 

diretamente à Coordenadoria-Geral.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA NQ 21 
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O art. 7Q passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 7Q A competência e a descrição das unidades 

administrativas previstas no art. 4Q, com exceção dos 
incisos I e II, serão estabelecidas em decreto.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A criação da Subcoordenadoria é fundamental 

para assegurar a descentralização administrativa dentro das 
regiões administrativas, que serão ainda de grande 
amplitude. Da forma como foi apresentado, o projeto de lei, 
ao instituir as regiões administrativas, deu um grande passo 
rumo à descentralização administrativa estadual, mas manteve 
demasiadamente concentrados nas regiões poderes e serviços, 
que acabarão por dificultar seu desempenho e o acesso a 
elas. 
A Subcoordenadoria, correspondendo a cada microrreg1ao, 

significará necessária descentralização de poder, diluindo-o 
de maneira a ficar mais próximo aos municípios, e 
facilitando o desempenho dessa nova e importante modalidade 
administrativa. 

EMENDA No 22 
Acrescente-se ao art. 4Q o seguinte inciso: 
"Art. 4Q - .................................. . 
XI- Conselho Regional.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA NQ 23 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. O Conselho Regional terá a seguinte 

composição: 
I - representação de Prefeitos dos municípios que integram 

a respectiva região administrativa; 
II representação de Vereadores dos municípios que 

integram a respectiva região administrativa; 
III - representação de entidades de categorias patronais 

com sede e atuação na respectiva região administrativa; 
IV representação de entidades de categorias de 

trabalhadores com sede e atuação na respectiva região 
administrativa; 

V - representação dos estabelecimentos de ensino de 3Q grau 
com sede na respectiva região administrativa; 

VI representação de estabelecimentos hospitalares e 
prestadores de serviço de saúde na respectiva região 
administrativa; 

VII - representação das entidades comunitárias com sede em 
municípios da respectiva região administrativa. 

§ 1Q -Os parlamentares estaduais e federais com domicilio 
eleitoral na região administrativa são membros natos do 
Conselho Regional. 

§ 2Q As funções desempenhadas pelos integrantes do 
Conselho Regional são gratuitas e consideradas serviço 
público relevante. 
Art. . . . . - Compete ao Conselho Regional, além de outr.;;s 

incumbências fixadas na forma regulamentar, as seguintes: 

~ 
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I acompanhar e avaliar a situação das atividades 
inerentes às regiões administrativas; 
II- acompanhar e avaliar a implementação de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento da região 
administrativa; 

III - sugerir programas, projetos e campanhas com fins 
específicos; 
IV- opinar e colaborar com as atividades do Coordenador-

Geral e das coordenadorias setoriais, quando solicitado. 
Art ..... -O Poder Executivo regulamentará por decreto as 

estruturas orgânica e funcional, o Regimento Interno e as 
demais competências do Conselho Regional, no prazo de 90 
(noventa) dias.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA NQ 24 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O Município de Piedade do Rio Grande passa a 

pertencer à Microrregião de Barbacena.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA NQ 25 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O Município de Bias Fortes passa a pertencer à 

Microrregião de Barbacena.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA NQ 26 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. ... . O Município de Oliveira Fortes passa a 

pertencer à Microrregião de Barbacena.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA NQ 27 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O Município de Paiva passa a pertencer à 

Microrregião de Barbacena.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA NQ 28 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O Município de Santa Rita do Ibitipoca passa a 

pertencer à Microrregião de Barbacena.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA No 29 
Acrescente-se onde convier: -
"Art ..... -O Município de Santana do Garambéu passa a 

pertencer à Microrregião de Barbacena.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA NQ 30 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O Município de Alto Rio Doce passa a pertencer 
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ã Microrregião de Barbacena.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA NQ 31 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O Município de Rio Espera passa a pertencer ã 

Microrregião de Barbacena.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA NQ 32 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Transfere, no Anexo Único, o Município de 

Amparo da Serra da Microrregião de Viçosa para a 
Microrregião de Ponte Nova, ambas pertencentes ã 
Administração Regional do Vale do Rio Piranga.". 
Sala das Reuniões, :1 de julho de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: O projeto apresentado pelo Governo tem como 

objetivo descentralizar a administração pública. A divisão 
do Estado em regiões administrativas com suas respectivas 
microrregiões leva em conta características geográficas, 
políticas, econômicas, sociais e culturais dos municípios. 
Para o bom funcionamento das regiões administrativas, cada 
município deve pertencer ã região que estiver de acordo com 
suas características e estar situado na microrregião. Caso 
c9ntrário, o projeto estará fadado ao insucesso. 

E com esse fim que propomos que o Município de Amparo da 
Serra seja transferido da Microrregião de Viçosa para a 
Microrregião de Ponte Nova, permanecendo na Administração 
Regional do Vale do Rio Piranga, com sede em Ponte Nova. 

EMENDA No 33 
Transfira-se, no Anexo Único, -o Município de Iguatama da 

Administração Regional do Sudoeste, na Microrregião de Piui, 
para a Administração Regional do Alto São Francisco, na 
Microrregião de Divinópolis. 
Sala das Reuniões, 21 de julho de 1995. 
Ronaldo Vasconcellc~ 
Justificação: O pr:jeto apresentado pelo Governo tem como 

objeto descentralizar a administração pública. A divisão do 
Estado em regiões administrativas leva em conta 
características geográficas, políticas, econômicas, sociais 
e culturais dos municípios. Para o bom funcionamento das 
regiões administrativas, cada município deve pertencer ã 
região de características semelhantes ãs suas. Caso 
c9ntrário, o projeto estará fadado ao insucesso . 

E com esse objetivo que propomos que o Município de 
Iguatama seja transferido da Administração Regional do 
Sudoeste para a Administração Regional do Alto São 
Francisco, passando a fazer parte da Microrregião de 
Divinópolis. 

"' EMENDA NQ 34 
~ Dê-se a seguinte redação ao~ 2Q do art. 1Q: 
~ "Art.1Q- .................................. . 
"' § 2Q As regiões administrativas se subordinam c. 
É 
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administrativamente à Secretaria de Estado de Assuntos 
Municipais.". 
Sala das Reuniões, 25 de julho de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: O projeto apresentado pelo Governo do Estado 

tem como objeto descentralizar a administração pública. A 
divisão em regiões administrativas leva em conta 
características geográficas, políticas, econômicas, sociais 
e culturais dos municípios. É grande a complexidade e a 
diversidade desses aspectos em nosso Estado. Assim, é 
necessário que se implemente uma administração pública 
moderna. 

Para maior adequação do projeto à realidade do Estado, é de 
grande importância que as regiões administrativas estejam 
subordinadas à Secretaria de Assuntos Municipais. Essa 
Secretaria, de acordo com o art. 1Q do Decreto nQ 27.512, de 
10/11/87, tem por finalidade "planejar, organizar, dirigir, 
coordenar, executar e controlar as atividades setoriais a 
cargo do Estado, relativas ao desenvolvimento regional, 
microrregional e dos municípios". o projeto das regiões 
administrativas é tipicamente municipalista. O texto legal 
acima citado está de acordo com a mensagem enviada a esta 
Casa pelo Governador do Estado, segundo a qual caberá às 
administrações regionais levantar "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". 

Deve a formulação política para o desenvolvimento dos 
municípios estar a cargo da Secretaria de Assuntos 
Municipais, que, pelo art. 2Q da Lei nQ 10.634, de 17/1/92, 
tem as seguintes diretrizes: "fortalecimento da capacidade 
de gestão dos governos locais, apoio ao associativismo 
municipal, prestação de assistência técnica, integração do 
município na microrregião, integração dos espaços físicos, 
urbano e rural, apoio à descentralização das ações de 
governo e fortalecimento da articulação intergovernamental". 
Assim, acreditamos que, relacionando-se o propósito do 

projeto com as finalidades da SEAM, é extremamente oportuno 
e conveniente estarem as regiões administrativas 
subordinadas administrativamente à Secretaria de Assuntos 
Municipais. 

EMENDA No 35 
Transfira-se, no Anexo Único, -a Microrregião de Oliveira, 

com todas as cidades a ela pertencentes, da Administração 
Regional do Alto Rio Grande (item 12) para a Administração 
Regional do Alto São Francisco (item 9). 
Sala das Reuniões, 21 de julho de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: O projeto apresentado pelo Governo tem como 

objeto descentralizar a administração pública. A divisão do 
Estado em regiões administrativas leva em conta 
características geográficas, políticas, econômicas, sociais 
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e culturais dos mun1C1p1os. Para o bom funcionamento das 
regiões administrativas, cada município deve pertencer à 
região de características semelhantes às suas. Caso 
contrário, o projeto estará fadado ao insucesso. 

É com esse objetivo que propomos que toda a Microrregião de 
Oliveira seja transferida da Administração Regional do Alto 
Rio Grande para a Administração Regional do Alto São 
Francisco, criando-se uma nova microrregião. 

EMENDA No 36 
Transfira-se, no Anexo Único, -a Microrregião de Piuí, com 

todas as cidades a ela pertencentes, da Administração 
Regional do Sudeste para a Administração Regional do Alto 
São Francisco, formando uma nova microrregião. 
Sala das Reuniões, 27 de julho de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: O projeto apresentado pelo Governo tem como 

objeto descentralizar a administração pública. A divisão do 
Estado em regiões administrativas leva em conta 
características geográficas, políticas, econômicas, sociais 
e culturais dos municípios. Para o bom funcionamento das 
regiões administrativas, cada município deve pertencer à 
região de características semelhantes às suas. Caso 
contrário, o projeto estará fadado ao insucesso. 

É com esse objetivo que propomos que toda a Microrregião de 
Piuí seja transferida da Administração Regional do Sudeste 
para a Administração Regional do Alto São Francisco. 

EMENDA NQ 37 
Acrescente-se onde convier: 
" .... Transforma-se a Microrregião de Viçosa, constante na 

letra "b" do nQ 22 do Anexo Único do projeto, em 
Administração Regional do Vale do Rio Turvo, com sede no 
Município de Viçosa, composta dos municípios ali indicados, 
alterando-se para 23 (vinte e três) o número previsto no 
art. 1Q do projeto.". 
Sala das Reuniões, 31 de julho de 1995. 
Paulo Piau 

EMENDA NQ 38 
Substitua-se no art. 9Q do projeto a expressão "22 (vinte e 

dois) cargos de Diretor III" por "23 (vinte e três) cargos 
de Diretor III.". 
Sala das Reuniões, 31 de julho de 1995. 
Paulo Piau 
Justificação: A emenda visa a acrescentar mais um cargo de 

Diretor III ao número previsto no art. 9Q do projeto, em 
virtude da criação proposta, por meio de emenda de nossa 
autoria, de mais uma administração regional. 

EMENDA No 39 
Dê-se ao art. 7Q a seguinte redãção: 
"Art. 7Q A competência e a descrição das unidades 

administrativas previstas nos incisos III a VIII do art. 4Q 
desta lei serão estabelecidas e enviadas à Assembléia 
Legislativa para aprovação.". 
Sala das Reuniões, 1Q de agosto de 1995. 
Carlos Pimenta 
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Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 3Q: 
"Art. 3Q- .................................. . 
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.. . . -Promover trimestralmente programação de atividades a 
serem seguidas no trimestre seguinte, garantindo a 
participação efetiva dos Prefeitos e Vereadores 
representados pelas entidades regionais.". 
Sala das Reuniões, 1Q de agosto de 1995. 
Carlos Pimenta 

EMENDA No 41 
Acrescente-se o seguinte inciso-ao art. 3Q: 
"Art. 3Q - ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

prestar assistência técnica aos municípios na 
elaboração de projetos e programas de infraestrutura urbana 
e saneamento básico.". 
Sala das Reuniões, 1Q de agosto de 1995. 
Carlos Pimenta 

EMENDA No 42 
Acrescente-se o seguinte inciso-ao art. 3Q: 
"Art. 3Q - ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

implementar medidas necessárias para o atendimento 
dos municípios que forem vítimas de fatos que culminem em 
situações de emergência ou de calamidade pública.". 
Sala das Reuniões, 1Q de agosto de 1995. 
Carlos Pimenta 

EMENDA NQ 43 
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 3Q: 
"Art. 3Q - ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

fiscalizar as atuações de todas as empresas ou 
entidades que venham a prestar qualquer tipo de serviço ao 
Estado, seja por concorrência pública ou outro tipo de 
concessão.". 
Sala das Reuniões, 1Q de agosto de 1995. 
Carlos Pimenta 

EMENDA No 44 
Transfira-se, no Anexo Único, -o Município de Diogo de 

Vasconcelos da Administração Regional Central, Microrregião 
de Ouro Preto, para a Admi~istraçã~_Regional do Vale do Rio 
Piranga, fazendo parte da M1crorreg1ao de Ponte Nova. 

Sa1a das Reuniões, 21 de julho de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justif\cação: o projeto apresentado pe1o Governo tem como 

objeto óescentra11z~r a administração púb11ca. A divisão do 
Estado em regioes administrativas leva em conta 
caracteri~ticas geográficas, políticas, econômicas, sociais 
e cultura1s dos municípios. Para o bom funcionamento das 
regiões administrativas, cada município deve pertencer à 
região de características semelhantes às suas. Caso 
cçntrário, o projeto estará fadado ao insucesso. 

E com esse objetivo que propomos que o Município de Diogo 
de Vasconcelos seja transferido da Administração Regional 
C~ntral para a Administração Regional do Vale do Rio 
P1ranga, passando a fazer parte da Microrregião de Ponte 
Nova. 
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EMENDA NQ 45 
Acrescente-se onde convier: 

3778 
"Art ..... -No período correspondente a 12 (doze) meses 

que antecederem as eleições estaduais e federais, os 
ocupantes dos cargos de Diretor e de Coordenador, previstos 
nesta lei, serão substituídos por um interventor nomeado 
pelo Governador do Estado e aprovado pela Assembléia 
Legislativa.". 
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 1995. 
Olinto Godinho 
Justificação: A emenda ora proposta harmoniza-se com a Lei 

Complementar Federal nQ 64/90, tendo o objetivo de, com 
maior eficiência, impedir que os eventuais ocupantes dos 
cargos de Diretor e Coordenador possam deles se servir 
politicamente, em detrimento dos demais candidatos. 
Balizado na Constituição Federal, o interventor guardará e 

observará os princípios fundamentais dos atos da 
administração pública, quais sejam moralidade, legalidade, 
publicidade e principalmente impessoalidade, impedindo, 
assim, o uso inescrupuloso da máquina pública. 

EMENDA No 46 
Acrescente-se ao art. 4Q os seguintes parágrafos: 
"Art. 4Q - .................................. . 
§ 1Q As reg1oes administrativas terão um conselho 

consultivo composto de representantes dos munic1p1os da 
respectiva área e dos Deputados Federais e Estaduais que 
tiverem mais de 10.000 (dez mil) votos na respectiva área. 

§ 2Q - Os representantes dos municípios serão os Prefeitos 
dos 5 (cinco) maiores municípios populacionalmente 
considerados e 9 (nove) representantes eleitos por todos os 
Vereadores dos municípios da região, de acordo com o 
processo de votação adotado pelo Regimento Interno da Câmara 
Municipal do maior município, na escolha dos membros da 
respectiva Mesa. 

§ 3Q - O conselho consultivo reunir-se-á 3 (três) dias 
consecutivos em cada mês, para examinar as providências 
tomadas pelo Coordenador-Geral e seus auxiliares na solução 
dos problemas regionais, podendo ainda fazer indicações de 
ordem administrativa aos dirigentes da região e responder a 
consultas que lhes forem dirigidas." . 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995 . 
José Bonifácio 
Justificação: O grande problema de governo do Estado 

moderno é a crescente expansão das forças tecnocráticas, com 
a correspondente despolitização dos dirigentes públicos, 
desfavorecendo a democracia e fortalecendo as tendências 
autoritárias. O risco maior das regiões administrativas a 
serem implantadas é o de se tornarem núcleos de fomento 
tecnocrático, provocando conflitos com os representantes do 
povo, afastando assim o governo dos anseios comunitários e 
populares. O conselho consultivo que se pretende criar visa 
propiciar uma dimensão politizadora às regiões 
administrativas, levando para o convívio dos técnicos e de 
seus dirigentes a palavra e as manifestações dos que foram 
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eleitos pelo povo nos diversos pleitos eleitorais da região. 
Será, assim, o citado organismo uma entidade que 

contribuirá para o êxito da exper1encia administrativa 
regional, fornecendo-lhe a representatividade política tão 
importante para a época em que vivemos. 

EMENDA No 47 
Divida-se a Administração RegiÕnal da Mata, de que trata o 

item 20 do anexo do Projeto de Lei nQ 343/95, em 
Administração Regional da Mata I, com sede no Município de 
Juiz de Fora e composta pelos municípios integrantes das 
Microrregiões de Juiz de Fora e de Barbacena, e em 
Administração Regional da Mata II, com sede no Município de 
Ubá e composta pelos municípios integrantes das 
Microrregiões de Ubá e de Cataguases, renumerando-se os 
demais itens do referido anexo e procedendo-se à necessária 
alteração no art. 1Q do projeto. 
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 1995. 
Ibrahim Jacob 
Justificação: Natural de Ubá, representante dessa cidade na 

Assembléia Legislativa e profundo conhecedor do município e 
da região, venho submeter à apreciação dos nobres pares esta 
emenda, que se me afigura justa e pertinente, por atender 
aos anseios das populações envolvidas. 

O Projeto de Lei nQ 343/95, de autoria do Governador do 
Estado, enumera em seu anexo as 22 regiões nas quais ficaria 
dividido o Estado para efeito da descentralização da 
administração pública. A proposição unifica numa só região, 
com sede e~ Juiz de Fora, 74 municípios. Dessa forma, 
destitui o Município de Ubá de sua condição, amplamente 
reconhecida, de cidade-pólo na Zona da Mata. O Município de 
Juiz de Fora, que consideramos fronteiriço à Zona da Mata, 
tem hoje laços muito mais estreitos com o Rio de Janeiro, 
ponto de referência obrigatório para sua população, do que 
com a Capital do Estado ou com os demais municípios da 
região. 
Pelo excessivo número de mun1c1p1os incluídos na 

Administração Regional da Mata e pelos diferentes interesses 
existentes, sugerimos o desmembramento da região 
administrativa em da Mata I e da Mata II, a primeira com 
sede em Juiz de Fora, abrangendo as Microrregiões de Juiz de 
Fora e Barbacena (43 municípios), e a segunda com sede em 
Ubá, abrangendo as Microrregiões de Ubá e Cataguases (31 
municípios). 

Além disso, há uma significativa parcela da burocracia 
estadual já instalada em Ubá, o que dispensaria maiores 
gastos e facilitaria a adaptação à nova estrutura a ser 
implantada. 
Corroborando essa afirmação, citamos a seguir os numerosos 

órgãos da administração ali estalecidos há anos, que servem 
com sucesso a uma população de mais de 1 milhão de 
habitantes que gravita em torno de Ubá. A recente escolha do 
município para sede da Audiência Pública Regional da Zona da 
Mata, que congregou 129 cidades, não foi meramente 
ocasional. De fato, Ubá representa essa região, destacando-
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se como centro comercial e industrial e como a cidade que 
ali mais arrecada ICMS. 

Estão localizados em Ubá a Coordenadoria da Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração, as sedes da 
Administração Regional Fazendária, da Diretoria Regional de 
Saúde, da 38ª Superintendência Regional de Ensino e da 
Delegacia Regional de Segurança Pública, a 5ª RR do DER-MG, 
as sedes do 21Q Batalhão da PM, com um contingente de cerca 
de 60 soldados e da Gerência Distrital da COPASA - MG, uma 
agência do IPSEMG, a sede da Gerência do Subdistrito da 
TELEMIG, a Gerência Regional da ECT, uma unidade de Tiro de 
Guerra do Ministério do Exército e agências do BEMGE, do 
Banco do Brasil e do INSS. 
O objetivo do Executivo estadual de obter maior eficiência 

na gestão administrativa seria mais facilmente alcançado se 
levada em consideração a vocação do município para centro 
regional e pólo irradiador de decisões, para onde convergem 
os municípios limítrofes. 

Por todos estes motivos é que pedimos aos nobres Deputados 
o apoio a esta emenda, na certeza de estarmos assim 
contribuindo para o aprimoramento do projeto. 

EMENDA NQ 48 
O Art. 1Q passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 1Q- Ficam instituídas 23 (vinte e três) reg1oes 

administrativas no Estado de Minas Gerais, com sede nos 
centros regionais ou microrregionais indicados no anexo 
desta lei.". 

Anexo Único 
Inclua-se onde convier: 
"Administração Regional Sanfranciscana - Sede: Januária. 
a) Microrregião de Januária 
1 - Icaraí de Minas 
2 - Itacarambi 
3 - Januária 
4 - Lontra 
5 - Manga 
6 - Matias Cardoso 
7 - Montalvânia 
8 - Pedras de Maria da Cruz 
9 - São Francisco 
10 - São Romão 
11 - Urucuia 
12- Varzelândía". 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Clêuber Carneiro 

EMENDA NQ 49 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica instituída a Administração Regional da 

Serra Geral." . 
Administração Regional da Serra Geral 
Sede - Janaúba 
a) Microrregião de Janaúba 
1 - Riacho dos Machados; 
2 - Francisco Sá; 



3 - Capitão Enéas; 
4 - Jaíba; 
5 - Matias Cardoso. 
b) Microrregião de Monte Azul 
1 - Espinosa; 
2 - Mamonas; 
3 - Montezuma; 
4 - Mato Verde; 
5 - Porteirinha. 
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 1995. 
Carlos Pimenta 

EMENDA NQ 50 
seguinte redação: 
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Dê-se ao art. 1Q a 
"Art. 1Q -Ficam 

administrativas no 
centros regionais 
desta lei. 

instituídas 23 (vinte e três) regiões 
Estado de Minas Gerais, com sede nos 

ou microrregionais indicados no anexo 

§ 1Q - Fica criada a Administração Regional do Lago de 
Furnas, com sede no Município de Alfenas. 

§ 2Q - Ficam incorporados à Administração Regional do Lago 
de Furnas os Municípios de Campo do Meio, Campos Gerais, 
Monte Belo, Alfenas, Alterosa, Areado, Carmo do Rio Claro, 
Carvalhópolis, Conceição da Aparecida, Divisa Nova, Fama, 
Machado, Paraguaçu, Poço Fundo e Serrania.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
Justificação: A cidade de Alfenas tem uma estrutura 

privilegiada e, por isso, está apta a sediar uma das 
regionais administrativas de Minas Gerais. Possui Diretoria 
Regional de Saúde, Delegacia Regional de Polícia, Junta de 
Conciliação e Julgamento, escritórios da EMATER-MG, da 
CEMIG, da TELEMIG e da COPASA-MG, agência do BEMGE, 
Administração Fazendária, uma universidade, uma faculdade 
federal com cursos de Farmácia, Odontologia e Bioquímica e 
escolas de 1Q e 2Q graus. Conta, ainda, com 4 hospitais e é 
sede da Associação dos Municípios de Desenvolvimento e 
Piscicultura da região e do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde - CISLAGO -, com 17 municípios consorciados. 

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares 
para a aprovação desta emenda. 

EMENDA No 51 
Dê-se às alíneas a seguir apontadas, constantes no Anexo 

Único a que se refere o art. 1Q, a seguinte redação: 
"15 - ....................................... . 
b) Microrregião de São Sebastião do Paraíso 
1 - Itamogi; 
2- Jacuí; 
3 - Monte Santo de Minas; 
4 - Nova Resende; 
5- São Sebastião do Paraíso; 
6 - São Tomás de Aquino. 
16 - ........................................ . 
b) Microrregião C.e Alfenas 
1 - Alfenas; 
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2 - Alterosa; 
3 - Areado; 
4 - Carmo do Rio Claro; 
5- Carvalhópolis; 
6 - Conceição da Aparecida; 
7 - Fama; 
8 - Paraguaçu. 
17 - ........................................ . 
a) Microrregião de Poços de Caldas 
1 - Andradas; 
2- Bandeira do Sul; 
3 - BotelhOS; 
4 - Caldas; 
5 - Campestre; 
6 - Ibitiúra de Minas; 
7 - Poços de Caldas; 
8 - Santa Rita de Caldas. 
b) Municípios da Microrregião de Alfenas 
1 - Divisa Nova; 
2 - Machado; 
3 - Poço Fundo; 
4 - Serrania. 
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c) Municípios da Microrregião de São Sebastião do Paraíso 
1 - Arceburgo; 
2 - Cabo Verde; 
3 - Guaranésia; 
4 - Guaxupé; 
5 - Juruaia; 
6 - Monte Belo; 
7 - Muzambinho; 
8 - São Pedro da União. 
18 - ........................................ . 
d) Municípios da Microrregião de Poços de Caldas 
1 - Albertina; 
2 - Inconfidentes; 
3 - Jacutinga; 
4 - Monte Sião; 
5 - Ouro Fino.". 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995 . 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: A essência do Projeto de Lei nQ 343/95 pode 

ser definida com base na mensagem remetida a esta Casa pelo 
Governador do Estado. Encontramos naquele texto a seguinte 
afirmação: "A grande variedade de ambientes físicos e 
situações económicas, sociais e culturais do Estado de Minas 
Gerais, aliada às dimensões do seu território, superiores às 
de muitos países, acarretam enormes dificuldades ao 
exercício de uma gestão governamental eficiente, moderna e 
sinérgica. ( ... ) 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" (sic). 
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Pode-se perceber, então, que a ação governamental se baseia 
na premissa do atendimento ao cidadão estabelecido em um 
ambiente comunitário, descentralizado. 
o Sul de Minas possui características que o transformam no 

espelho vivo da síntese do nosso Estado: somos vários, na 
unidade. Ora, a ação governamental surtirá maior efeito se 
mais bem adequada for à descentralização proposta. 

Como representante dessa região de Minas, tenho recebido 
inúmeras manifestações de Prefeitos, Vereadores e líderes 
classistas, solicitando haja o cuidado de se preservarem os 
laços históricos, culturais e, até mesmo, afetivos que ligam 
os munícipes de cidades vizinhas e que, por força de uma 
divisão fisiográfica, foram rompidos pela proposta do Poder 
Executivo. Este é o motivo desta emenda. 
Tenho certeza de que meus colegas saberão entender que, 

embora haja diversas microrregiões no Sul de Minas, há 
identidade entre elas, ocasionada por fatores físicos, como, 
por exemplo, a ligação asfáltica: ela faz com que haja entre 
municípios de microrregiões diferentes laços estreitos, 
talvez mais estreitos do que os laços que determinam que 
certos municípios integrem uma mesma microrregião. 

Por outro lado, a finalidade do benefício da ação 
governamental é o cidadão. Ora, se este já exerce suas 
atividades no âmbito de um limite natural, não há motivo 
para retirá-lo desse raio de ação. 

Por evidenciar-se forte componente sociopolítico nesta 
emenda, acreditamos em sua aprovação pelo augusto Plenário 
desta Casa. 

EMENDA No 52 
Altere-se o Anexo Único, transferindo-se da Administração 

Regional do Sudoeste para a Administração Regional do Alto 
Rio Pardo os seguintes municípios que compõem a Microrregião 
de São Sebastião do Paraíso: 

"1 - Cabo Verde; 
2 - Guaranésia; 
3 - Guaxupé; 
4 - Juruaia; 
5 - Monte Belo; 
6- Muzambinho.". 
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 1995. 
Marco Régis 
Justificação: Esta emenda tem por objetivo promover 

alterações no Anexo Único do Projeto de Lei nQ 343/95, 
transferindo municípios que compõem a Microrregião de São 
Sebastião do Paraíso da Administração Regional do Sudoeste 
para a Administração Regional do Alto Rio Pardo. 

Com essa mudança, a Administração Regional do Sudoeste 
passará de 36 para 30 municípios e contará com uma população 
próxima a 382.000 habitantes, enquanto que a Administração 
Regional do Alto Rio Pardo aumentará de 13 para 19 
municípios, e terá uma população aproximada de 390.000 
habitantes, com maior equilíbrio entre as duas regionais. 
Ressalte-se ainda o fato de os municípios relacionados se 

situarem a uma distância muito menor de Poços de Caldas, 
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sede da Administração Regional do Alto do Rio Pardo, do que 
de Passos, sede da Administração Regional do Sudoeste, como 
é o caso do Município de Cabo Verde, que se encontra a 50km 
de Poços de Caldas e a 170km de Passos. 

Além do mais, todos esses municípios mantém com Poços de 
Caldas e região relações culturais, sociais e econômicas 
solidamente desenvolvidas e que precisam ser valorizadas 
para se garantirem os nobres objetivos do Governo de 
descentralizar as ações administrativas, respeitando e 
potencializando as especificidades regionais. 

Por se tratar de proposição que tem ampla aceitação das 
populações locais, levantada em consulta realizada junto às 
lideranças políticas, comunitárias e ao povo dos municípios 
em questão, contamos com o apoio desta Casa à sua aprovação. 

EMENDA No 53 
Substituam-se nos arts. 1Q e 9Q-as expressões "vinte e duas 

(22)" e "vinte e dois (22)", respectivamente, pela expressão 
"vinte e três (23)" e acrescente-se ao Anexo Único a 
Administração Regional do Baixo Vale do Rio Grande, com sede 
em Frutal e constituída pelos seguintes municípios: 
Comendador Gomes, Campo Florido, Fronteira, Itapagipe, 
Pirajuba, Planura, Campina Verde, Carneirinho, Iturama, 
Limeira do Oeste e São Francisco de Sales. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Luiz Antônio Zanto 
Justificação: O elevado grau de desenvolvimento alcançado 

pelo Município de Frutal. com reflexos em toda a região do 
Baixo Vale do Rio Grande, constituiu-se no grande fato que 
elevou a cidade à categoria de centro regional, consagrando 
o seu porte de cidade-pólo. 

Para atender às demandas locais sempre crescentes, em 
decorrência do efetivo desenvolvimento apresentado por toda 
a região, com aumentos sensíveis também no seu contingente 
populacional. Frutal dispõe de escritórios regionais da 
COPASA-MG, da CEMIG, além da Delegacia Regional de Segurança 
Pública, sendo também sede da Microrregional da Secretaria 
da Saúde. Ressalte-se a posição do município como sede da 
Associação Microrregional do Baixo Vale do Rio Grande. 

Como vemos, a criação dessa nova região administrativa em 
muito facilitará o contato entre os municípios que a 
integram e o Governo do Estado, buscando concilia~ os 
interesses prioritários e imediatos da comunidade regional 
com efetiva atuação governamental. 

EMENDA No 54 
Substituam-se nos arts. 1Q e §Q os termos "vinte e duas 

(22)" e "vinte e dois (22)", respectivamente, pelos termos 
"vinte e três (23)" e acrescente-se ao Anexo único a 
seguinte administração regional: 

"Administração Regional de Almenara 
Sede - Almenara 
a) Municípios da Microrregião de Almenara 
1 - Joaima; 
2 - Jequitinhonha; 
3- Felisburgo; 



4 - Rio do Prado; 
5- Palmópolis; 
6 - Rubim; 
7 - Jacinto; 
8 - Santo Antônio do Jacinto; 
9 - Santa Maria do Salto; 
10 - Salto da Divisa; 
11 - Jordânia; 
12 - Bandeira; 
13- Divisópolis; 
14 - Mata Verde; 
15- Pedra Azul.". 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA NQ 55 
Acrescente-se onde convier: 
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"Art ..... -O Município de Serra Azul de Minas passa a 
pertencer à microrregião de Curvelo. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Romeu Queiroz 

EMENDA No 56 
Transfira-se, no anexo único, -o Município de Vazante da 

Administração Regional do Alto Paranaíba de Minas para a 
Administração Regional do Noroeste de Minas. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Antônio Andrade 
Justificação: Na condição de membro da Associação 

Microrregional do Noroeste de Minas, Vazante vem, há anos, 
empreendendo esforços para a articulação e o desenvolvimento 
integrado dos municípios pertencentes a essa entidade. 
Pelos motivos aduzidos, é justa e oportuna a transferência 

do Município de Vazante para a Administração Regional do 
Noroeste de Minas. 

EMENDA No 57 
Transfira-se, no anexo único, -o Município de Riachinho da 

Administração Regional do Norte · de Minas para a 
Administração Regional do Noroeste de Minas. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Antônio Andrade 
Justificação: Na condição de membro da Associação 

Microrregional do Noroeste de Minas, Riachinho vem, há anos, 
empreendendo esforços para a articulação e o desenvolvimento 
integrado dos municípios pertencentes a essa entidade. 
Pelos motivos aduzidos, é justa e oportuna a transferência 

do Município de Riachinho para a Administração Regional do 
Noroeste de Minas. 

EMENDA NQ 58 
Altere-se o anexo do Projeto de Lei nQ 343/95, de autoria 

do Governador do Estado: 
"Cria a Administração Regional do Alto Jequitinhonha, com 

sede no Município de Diamantina, composta dos seguintes 
municípios: 
a) Microrregião de Diamantina 
1 - Couto de Magalhães de Minas; 
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2 - Datas; 
3 - Diamantina; 
4- Felício dos Santos; 
5 - Presidente Kubitschek; 
6 - São Gonçalo do Rio Preto; 
7 -Senador Modestino Gonçalves. 
b) Microrregião de Conceição do Mato Dentro 
1 - Alvorada de Minas; 
2 - Conceição do Mato Dentro; 
3 - Congonhas do Norte; 
4 - Dom Joaquim; 
5 - Itambé do Mato Dentro; 
6- Morro do Pilar; 
7 - Passabém; 
8 - Rio Vermelho; 
9 - Santo Antônio do Itambé; 
10 - Santo Antônio do Rio Abaixo; 
11 -São Sebastião do Rio Preto; 
12 -Serra Azul de Minas; 
13 - Serro. 
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Em conseqüência da criação da Administração Regional do 
Alto Jequitinhonha, ficam alteradas em suas composições as 
Administrações Regionais do Alto Rio das Velhas e do Médio 
São Francisco.". 
Sala das Reuniões, 
Wanderley Ávila 

de agosto de 1995. 

Justificação: Além da sua incontestável importância 
histórica, Diamantina é cidade muito bem estruturada, pois 
vários órgãos do Estado e da União estão ali representados 
para atender à demanda da população local e dos municípios 
vizinhos, a saber: 

. Superintendência Regional de Ensino (abrangência: 22 
municípios); 

. Centro Regional de Saúde (abrangência: 31 municípios); 

. Administração Fazendária (abrangência: 8 municípios); 

. Delegacia Regional de Segurança Pública (abrangência: 13 
municípios); 

. Comarca de 3a Entrância (abrangência: 9 municípios); 

. sede do 3Q Batalhão da Polícia Militar (abrangência: 46 
municípios); 

. sede da Cia. do Corpo de Bombeiros (abrangência: 27 
municípios); 

. sede da 8a Coordenadoria Regional do DER (abrangência: 13 
municípios); 

. escritório regional da COPASA (em implantação); 

. Delegacia Regional do IEF (abrangência: 7 municípios); 
escritório regional da EMATER (abrangência: 6 

municípios); 
. agência regional do IPSEMG (abrangência: 22 municípios); 
. Junta de Conciliação e Julgamento do Trabalho 

(abrangência: 16 municípios); 
agência regional do INSS (abrangência: 24 municípios); 

. agência r~gional do IBGE (abrangência: 7 municípios); 

. escritório do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural 



- IBPC -, antigo SPHAN (abrangência: 3 municípios); 
. centro regional de cursos da UTRAMIG; 
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. escritório regional da SETAS (abrangência: 5 municípios). 
EMENDA No 59 

Altere-se o Anexo Único, de -modo que o Município de 
Piracema passe a integrar a Administração Regional Central, 
com sede na Microrregião de Itaguara. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Francisco Ramalho 
Justificação: O Município de Piracema confronta com o 

Município de Itaguara, ao qual já pertenceu quando distrito. 
Entre suas sedes há 18Km de distância e os dois mantiveram 
estreito relacionamento político-administrativo. A inclusão 
de Piracema na Administração Regional do Alto do Rio Grande, 
tendo como sede a Microrregião de Lavras, a uma distância de 
140Km, certamente trará grandes prejuízos para o município, 
além de aumentar os gastos da população com locomoção e a 
morosidade na demanda de seus atos administrativos. 

Faz-se necessária a aprovação desta emenda, que tem a 
finalidade de evitar o injusto deslocamento do Município de 
Piracema para a distante região sediada na Microrregião de 
Lavras, um descuido de natureza técnica que contraria as 
próprias razões da mensagem de Sua Excelência, o Governador 
do Estado. 

EMENDA No 60 
Altere-se o Anexo Único, de modo que o Município de Itaúna 

passe a integrar a Administração Regional Central, com sede 
na Microrregião de Belo Horizonte. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Francisco Ramalho 
Justificação: O Município de Itaúna está localizado a 60Km 

de Belo Horizonte. Toda a sua gestão político-administrativa 
sempre foi efetuada diretamente com os órgãos do Governo 
Estadual nesta Capital. Itaúna não integra a região do Alto 
do São Francisco, e a sua vinculação à Microrregião de 
Divinópolis não trará nenhum benefício aos seus serviços 
administrativos. A descentralização dos serviços públicos é 
imperativa na era atual, principalmente para aqueles 
municípios de grandes dimensões territoriais e muito 
distantes da Capital do Estado, excluindo-se aqueles ligados 
a Belo Horizonte por tradição ou proximidade da sede do 
Governo Estadual. 

Faz-se necessária a aprovação desta emenda, que tem por 
objetivo evitar que o Município de Itaúna venha a integrar 
uma região com a qual nunca se identificou e mantê-lo cada 
vez mais próximo do Governo Estadual e de órgãos 
governamentais, facilitando-lhe o atendimento de suas 
demandas e o relacionamento dos seus representantes 
políticos. 

Em suma, o Município de Itaúna estará muito mais integrado 
ao Estado de Minas Gerais se incluído na Administração 
Regional Central, com sede na Microrregião de Belo 
Horizonte, traduzindo os anseios e as reivindicações de sua 
população. 
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EMENDA NQ 61 

Fica criada a reg1ao administrativa denominada 
Administração Regional do Alto Jequitinhonha, com sede em 
Diamantina, e composta dos seguintes municípios: Minas 
Novas, Turmalina, Carbonita, Capelinha, Itamarandiba, 
Senador Modestino Gonçalves, São Gonçalo do Rio Preto, 
Felício dos Santos, Couto de Magalhães de Minas, Diamantina, 
Gouveia, Datas, Santo Antônio do Itambé, Serra Azul de 
Minas, Rio Vermelho e Coluna. 

Carlos Murta 
Justificação: A criação de uma região administrativa no 

Alto Jequitinhonha significará a possibilidade de solução de 
diversos problemas que afetam a região. 

A importância da cidade de Diamantina deve-se, 
principalmente, ao fato de ser esta a sede de diversos 
órgãos regionais, estaduais e federais, a saber: 
Superintendência Regional de Ensino (atende a 22 
municípios); Centro Regional de Saúde (atende a 31 
municípios); Administração Fazendária (atende a 8 
municípios); Delegacia Regional de Segurança Pública (atende 
a 13 municípios); Sede do 3Q Batalhão da Polícia Militar 
(atende a 46 municípios); Sede da Cia. do Corpo de Bombeiros 
(atende a 27 municípios); 8ª Coordenadoria Regional do DER-
MG (atende a 13 municípios); Escritório Regional da COPASA-
MG (em implantação); Delegacia Regional do IEF (atende a 7 
municípios); Escritório Regional da EMATER-MG (atende a 6 
municípios); Agência Regional do IPSEMG (atende a 22 
municípios); Junta de Conciliação e Julgamento da Justiça do 
Trabalho (atende a 16 municípios); Agência Regional do INSS 
(atende a 24 municípios); Agência Regional do IBGE (atende a 
24 municípios); Escritório do Instituto Brasileiro do 
Patrimônio Cultural - IBPC -, antigo SPHAN (atende a 3 
municípios); Centro Regional de Cursos da UTRAMIG; 
Escritório Regional da SETAS atende a 5 municípios); Sede da 
Arquidíocese Metropolitana (atende a 31 municípios); Junta 
de Alistamento Militar nQ 75 (atende a 11 municípios). 

Acrescente-se 
código MG-04, 
três) o número 
Carlos Murta 

EMENDA No 62 
ao art. 9Q 1 (um) cargo de Diretor III, 
símbolo S-01, alterando-se para 23 (vinte e 
de cargos previsto no referido artigo. 

Justificação: A emenda visa atender à Administração 
Regional Alto Jequitinhonha, a ser criada por meio de 
emenda, de minha autoria, apresentada ao projeto. 

EMENDA No 63 
Cria a Administração Regional -do Nordeste, com. sede em 

Capelinha, composta pelos seguintes municípios: Agua Boa, 
Berilo, Capelinha, Carbonita, Chapada do Norte, Coluna, 
Francisco Badaró, Itamarandiba, Malacacheta, Minas Novas, 
São José da Safira, São José do Jacuri, São Sebastião do 
Maranhão e Turmalina. Em conseqüência da criação proposta, 
ficam alteradas em suas composições as regionais de Araçuaí, 
Governador Valadares~ Teófilo Otôni. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 



Wanderley Ávila 
EMENDA No 64 

Acrescente-se ao art. 3Q o seguinte inciso: 
"Art. 3Q - .................................. . 
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prestar assistência direta às Prefeituras 
Municipais, nas situações declaradas como de emergência ou 
de calamidade pública.". 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Gil Pereira 
Justificação: A emenda ora apresentada objetiva assegurar 

às comunidades atingidas por situações de emergência ou de 
calamidade pública o reforço assistencial de que carecem, 
para a salvaguarda da segurança e da paz públicas, 
geralmente comprometidas em circunstâncias como essas. 
Outrossim, eis que a proposição em tela vem consolidar a 

função interlocutora das administrações regionais, já que 
estas passam a desempenhar, nas respectivas áreas de 
jurisdição, o papel de verdadeiras porta-vozes dos Governos 
dos municípios afetados pelas situações excepcionais de que 
cogita. 

Por essas razões, meritória e oportuna se mostra a emenda 
em questão, pelo que contamos com o apoio dos nobres pares à 
sua aprovação. 

EMENDA No 65 
Acrescente-se ao art. 12 o seguinte parágrafo único: 
"Art. 12- .................................. . 
Parágrafo único - Serão destinados, proporcionalmente à 

arrecadação individual das regiões administrativas, 0,5% 
(cinco décimos por cento) do ICMS, a título de orçamento 
mínimo para seu pleno funcionamento.". 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Gil Pereira 
Justificação: A emenda em questão tem por objetivo 

complementar o art. 12 do projeto, uma vez que o dispositivo 
citado não faz previsão dos possíveis gastos com a 
manutenção do funcionamento das regiões administrativas. 
Assim, destinar, proporcionalmente à arrecadação individual 

das regiões administrativas, 0,5% do ICMS, a título de 
orçamento mínimo para seu pleno funcionamento, é proposição 
meritória e oportuna, que vem garantir o aporte dos recursos 
imprescindíveis ao eficaz desempenho da estrutura orgânica 
proposta para as regiões administrativas. 
Por essas razões, meritória e oportuna se apresenta a 

emenda ora proposta, pelo que contamos com o apoio dos 
nobres pares à sua aprovação. 

EMENDA NQ 66 
Acrescente-se ao art. 3Q o seguinte inciso: 
"Art. 3Q - ................................... . 

criar e instalar o Conselho Regional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, integrado por 
representantes, não remunerados, de órgãos públicos e 
entidades públicas e civis, que se reunirá regularmente para 
traçar as diretrizes e definir as prioridades do proc~sso de 
desenvolvimento regional.". 
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Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Gil Pereira 
Justificação: A emenda ora apresentada tem por meta 

garantir a participação também da comunidade civil, por meio 
dos representantes de suas entidades legalmente 
constituídas, no processo de desenvolvimento regional. 
Assim, os órgãos públicos e as entidades públicas e civis 
reunirão esforços para suprir as demandas prioritárias das 
regiões administrativas, objetivando sanar suas carências e 
promover o adequado aproveitamento de suas potencialidades. 

Por instrumento da apropriação em tela, assegura-se o papel 
fundamental também das entidades c1v1s, a exemplo das 
associações microrregionais, na condução de informações 
relevantes para o bom desempenho das atividades do Governo 
voltadas para a melhoria das condições socioeconômicas das 
regiões administrativas. 
Por essas razões, meritória e oportuna se apresenta a 

emenda ora proposta, pelo que contamos com o apoio dos 
nobres pares à sua aprovação. 

EMENDA No 67 
Transfiram-se, no Anexo Único,-os Municípios de Jacutinga, 

Monte Sião, Inconfidentes e Albertina da Administração 
Regional do Alto Rio Pardo para a Administração Regional do 
Vale do Sapucaí. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Bilac Pinto 
Justificação: Os municípios mencionados, ao serem 

transferidos para a Região Administrativa do Vale do 
Sapucaí, estarão mais próximos de sua sede, Pouso Alegre, 
localizada a uma distância menor desses municípios que Poços 
de Caldas, sede da Região Administrativa do Alto Rio Pardo. 

Dessa forma, quando houver necessidade de locomoção de 
autoridades desses municípios para a sede, evitar-se-ão 
gastos de tempo e combustível que, ao longo dos anos, 
representariam quantia muito vultosa. 
Pelos motivos aduzidos, é justa e oportuna a transferência 

dos Municípios de Jacutinga, Monte Sião, Inconfidentes e 
Albertina para a Administração Regional do Vale do Sapucaí. 

EMENDA No 68 
Substituam-se nos arts. 1Q e 9g-as expressões "vinte e duas 

(22)" e "vinte e dois (22)", respectivamente, pela expressão 
"23 (vinte e três)", e acrescente-se ao Anexo Único a 
seguinte administração regional: 

"Administração Regional de Itajubá 
Sede- Itajubá 
a) Microrregião de Itajubá 
1- Brasópolis; 
2 - Consolação; 
3 - Cristina; 
4 - Delfim Moreira; 
5 - Dom Viçoso; 
6 - Itajubá; 
7 - Maria da Fé; 
8- Marmelópolis; 



9- Paraisópolis; 
10 - Piranguçu; 
11 - Piranguinho; 
12 - Virgínia; 
13 - Venceslau Brás. 
b) Microrregião de Santa Rita do Sapucaí 
1 - Conceição das Pedras; 
2 - Pedralva; 
3 - São José do Alegre. 
c) Microrregião de Pouso Alegre 
1 - Sapucaí-Mirim. 
d) Microrregião de Varginha 
1 - São Tomé das Letras. 
e) Microrregião de Andrelândia 
1 - Aiuruoca; 
2 - Arantina; 
3 - Bocaina de Minas; 
4 - Carvalhos; 
5- Cruzília; 
6 - Liberdade; 
7 - Minduri; 
8 - Passa-Vinte; 
9 - Ser it i nga; 
10 - Serranos. 
f) Microrregião de São Lourenço 
1 - Alagoa; 
2- Baependi; 
3 - Cambuquira; 
4 - Carmo de Minas; 
5 - Caxambu; 
6 - Conceição do Rio Verde; 
7 - Itamonte; 
8 - Itanhandu; 
9 - Jesuânia; 
10 - Lambari; 
11 -Olímpio Noronha; 
12 - Passa-Quatro; 
13 - Pouso Alto; 
14 - São Lourenço; 
15- São Sebastião do Rio Verde; 
16- Soledade de Minas". 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Bilac Pinto 
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EMENDA No 69 
Fica transferido o Município de Conceição do Mato Dentro, 

integrante da Administração Regional do Alto Rio das Velhas, 
com sede em Sete Lagoas, para a Administração Regional 
Central, com sede em Belo Horizonte. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: A cidade de Conceição do Mato Dentro, 

localizada a 170km de Belo Horizonte, com acesso pela MG-10, 
um dos trechos rodoviários mais antigos do Estado, 
inaugurado em 1932, mantém, tradicionalmente, relações de 
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interesse econom1co, social, político, cultural e jurídico 
com a Capital mineira. 

A rede de transportes coletivos que liga o município à 
Capital atende satisfatoriamente às necessidades da 
população e da administração pública, sobretudo nas áreas da 
saúde e da educação. 

A atividade agropecuária constitui a base da economia 
local, e grande parte da sua produção é comercializada em 
Belo Horizonte. 
Portanto, as duas cidades estão unidas historicamente por 

relações de interesses diversos há mais de 50 anos. 
EMENDA NQ 70 

Fica transferido o Município de Jabuticatubas, integrante 
da Administração Regional do Alto Rio das Velhas, com sede 
em Sete Lagoas, para a Administração Regional Central, com 
sede em Belo Horizonte. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: A cidade de Jabuticatubas, localizada a 60km 

de Belo Horizonte, com acesso por rodovia pavimentada, 
mantém, tradicionalmente, relações de interesse econômico, 
social, político, cultural e jurídico com a Capital mineira. 

A rede de transportes coletivos que liga o município à 
Capital atende satisfatoriamente às necessidades da 
população e da administração pública, sobretudo nas áreas da 
saúde e da educação. 

A atividade agropecuária constitui a base da economia 
local, e seus produtos são comercializados no CEASA-MG. 
Além desses aspectos que estabelecem um elo histórico entre 

as duas cidades, o próprio PLAMBEL, órgão responsável pelo 
planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
incluiu Jabuticatubas no colar da região metropolitana desta 
Capital. 

EMENDA NQ 71 
No Subtítulo 14 - Administração Regional do Vale do Aço, 

com sede em Coronel Fabriciano, suprimam-se os municípios: 
Alvinópolis, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Bom Jesus 
do Amparo, Itabira, João Monlevade, Nova Era, Nova União, 
Santa Bárbara, Santa Maria de Itabira e São Gonçalo do Rio 
Abaixo, acrescentando-os ao Subtítulo 11 Administração 
Regional Central, com sede em Belo Horizonte . 
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 1995. 
Mauri Torres 
Justificação: Atendendo à proposta imperativa de 

descentralização para o incremento da eficiência 
administrativa, urge considerar o relevante fato do 
zoneamento dos municípios relativamente à Capital do Estado, 
com o objetivo de se solucionarem os problemas regionais e 
de se tentar facilitar a interlocução com as regiões . 

A finalidade desta emenda é que sejam englobadas na mesma 
região localidades que já se encontram interligadas por 
laços culturais e pela proximidade geográfica. 

EMENDA No 72 
Dá nova redação ao Anexo Único ã que se refere o art. 1Q do 

~ 
~ 



Projeto de Lei nQ 343/95: 
"I - Administração Regional do Noroeste 
Sede - Paracatu 
a) Municípios da Microrregião de Paracatu 
1 - Guarda-Mor 
2 - João Pinheiro 
3 - Paracatu 
4 - Vazante 

6 - Administração Regional do Alto Paranaíba 
Sede - Patos de Minas 

c) Municípios da Microrregião de Paracatu 
1 - Lagamar 
2 - Lagoa Grande 
3 - Presidente Olegário 
4 - São Gonçalo do Abaeté 

9- Administração Regional do Alto São Francisco 
Sede- Divinópolis 

b) Microrregião de Formiga 
1 - Arcos 
2 - Bambuí 
3 - Córrego Danta 
4 - Camacho 
5 - Formiga 
6 - Iguatama 
7 - It apec i r i c a 
8 - Medeiros 
9 - Pains 
10 - Pedra do Indaiá 
11- Pimenta 
12 - Tapiraí 
.............................................. 
15 - Administração Regional do Sudoeste 
Sede - Passos 
.............................................. 
c) Microrregião de Piuí 
1 - Doresópolis 
2 - Piuí 
3 - São Roque de Minas 
4 - Vargem Bonita 

" .............................................. 
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 1995. 

392 

Almir Cardoso 
Justificação: A 

divisão proposta 
que institui as 
Gerais. 

emenda em tela visa unicamente readequar a 
pelo Poder Executivo no seu projeto de lei 

regiões administrativas no Estado de Minas 

Não existe nenhuma explicação plausível ou legal para que 
os municípios realocados não integrem as cidades-pólos que, 
por tradição his~órica e econômica, sempre foram vinculadas 
a eles. 
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No caso das cidades de Bambuí, Medeiros, Córrego Danta, 
Tapirai e Iguatama existe, inclusive, um argumento a mais -
além do aspecto econômico, burocrático e histórico, existe o 
fato da falta de vias de fácil acesso à cidade de Piuí, que 
por sua vez está mais ligada ao Sudoeste do Estado. 
Já as administrações dos municípios pleiteantes apelam para 

que os nobres colegas também apóiem esta emenda, por ser uma 
questão de direito e justiça. 

EMENDA NQ 73 
Transfira-se, no Anexo Único, o Município de Águas 

Vermelhas da Administração Regional Norte de Minas para a 
Administração Regional de Jequitinhonha. 
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 1995. 
Péricles Ferreira 

.Justificação: A mudança proposta justifica-se pelo fato de 
Aguas Vermelhas distar de Araçuaí, que será a sede da 
Administração Regional de Jequitinhonha, apenas 193Km, sendo 
que a distância até Montes Claros, que é a sede da Regional 
Norte de Minas, é de 400Km, com estradas em péssimas 
condições. 

EMENDA NQ 74 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica instituída regional administrativa com 

sede no Município de Barbacena. 
Parágrafo único Ficam sujeitos à jurisdição dessa 

regional os municípios da Comarca de Barbacena - Antônio 
Carlos, Bias Fortes, Santa Rita do Ibitipoca, Santana do 
Garambéu, Ibertioga, Paiva, Oliveira Fortes, Santa Bárbara 
do Tugúrio, Desterro do Melo, Senhora dos Remédios, 
Ressaquinha, Alfredo Vasconcelos e Barroso -, os municípios 
da Comarca de Carandaí - Capela Nova e Caranaíba - e o 
Município de Cipotânea, da Comarca de Alto Rio Doce.". 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: Barbacena é a cidade-pólo da região da 

Mantiqueira. É sede de regionais das Secretarias da 
Educação, da Segurança Pública, da Saúde e de Recursos 
Humanos e Administração e sede da FHEMIG, com três hospitais 
gerais, além de outros excelentes hospitais. Possui as 
faculdades de Medicina, Direito, Administração, Ciências 
Contábeis e Letras (História, Pedagogia e Matemática). Todos 
os municípios citados têm acesso fácil a Barbacena, ou por 
asfalto, ou por estradas em bom estado de conservação. A 
grande maioria dos municípios que integrarão a recém-criada 
região administrativa foram distritos de Barbacena no 
passado. 

EMENDA No 75 
Dê-se ao art. SQ a seguinte redãção: 
"Art. SQ -A definição da área de atuação das unidades 

regionais atualmente existentes e sua subordinação à 
regional administrativa serão estabelecidas em lei no prazo 
de 90 (noventa) dias contados da data de publicação desta 
1 e i. •. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
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Gilmar Machado 
Justificação: A Assembléia Legislativa deve ser o fórum 

natural e legítimo para se discutir a elaboração da divisão 
administrativa, pois são os Deputados os maiores 
conhecedores das peculiaridades das regiões do Estado. A 
definição de atribuições, área de atuação e subordinação das 
regionais não pode ser feita por meio de decreto, uma vez 
que o Executivo tem uma visão naturalmente mais estreita do 
que a grande maioria dos parlamentares. 

EMENDA NQ 76 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Os limites geográficos regionais estabelecidos 

nesta lei constituem-se em referência para: 
I - o processo de planejamento estadual; 
II - a elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental 

e do Orçamento Anual; 
III a elaboração de planos, programas regionais, 

setoriais ou municipais em caráter supletivo; 
IV - a apresentação de dados estatísticos agregados e 

desagregados regionalmente.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: O Projeto de Lei nQ 343/95, que institui as 

regiões administrativas no Estado, não pode desvincular as 
funções administrativas da função de planejamento. Não é 
possível que uma administração dentro dos parâmetros da 
modernidade deixe de se orientar por um plano de metas e 
prioridades. Esta emenda, portanto, tem como objetivo 
definir que a ação administrativa seja balizada por um 
planejamento integrado. 

EMENDA No 77 
Dê-se ao inciso III do art. 3Q ã seguinte redação: 
"Art. 3Q- .................................. . 
III - compatibilizar as demandas regionais, acompanhar, 

controlar e avaliar a execução orçamentária de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento na região.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: Não se concebe descentralização 

administrativa sem que haja possibilidade de controle da 
execução orçamentária pela regional, uma vez que acompanhar 
a implementação de planos e programas sem controlar a sua 
contrapartida orçamentária é realizar uma fiscalização 
esvaziada. 

EMENDA NQ 78 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica instituída a administração regional com 

sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 
Parágrafo único Ficam sujeitos à jurisdição dessa 

regional os municípios de Belo Vale; Brás Pires; Capela 
Nova; Caranaíba; Carandaí; Casa Grande; Catas Altas da 
Noruega; Congonhas; Cristiano Otôni; Desterro de Entre-Rios; 
Entre-Rios de Minas; Itabirito; Itaverava; Jeceaba; Lamim; 
Mariana; Moeda; Ouro Branco; Ouro Preto; Piranga; Piedade 
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dos Gerais; Porto Firme; Presidente Bernardes; Queluzito; 
Rio Espera; Santana dos Montes; São Brás do Suaçuí; Senhora 
de Oliveira.". 
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 1995. 
Arnaldo Penna 
Justificação: A cidade de Conselheiro Lafaiete reúne as 

condições econômicas, soc1a1s, geo-políticas e culturais 
para sediar uma das administrações regionais. Ocupa posição 
estratégica no território mineiro, proporcionando fácil 
acesso rodoviário a todos que a ela se dirigem, sobretudo a 
partir das cidades circunvizinhas. 

Hoje, Conselheiro Lafaiete é cidade-pólo de importantes 
atividades industriais e agropecuárias. A reg1ao reúne 
empresas mineradoras e indústrias de transformação, sendo 
Conselheiro Lafaiete sede da Microrregião do Alto Paraopeba 
- AMALPA -, de regionais das Secretarias da Educação e da 
Segurança Pública e de escritórios da EMATER-MG e do IEF. 

A cidade possui extensa rede bancária, sistema estruturado 
na área hospitalar e de apoio á saúde, faculdade de Direito, 
bem como completa infra-estrutura de hotéis, restaurantes, 
supermercados, cinemas, clubes e vias de acesso, além de 
terminal rodoviário para receber, de forma adequada, as 
populações circunvizinhas. 

EMENDA NQ 79 
Acrescente-se onde convier: 
"Transfere, no Anexo Único, o Município de Abre-Campo, da 

Administração Regional da Vertente do Caparaó, para a 
Administração Regional do Vale do Rio Piranga, na 
Microrregião de Ponte Nova.". 
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A divisão em reg1oes administrativas deve 

levar em conta aspectos geográficos, políticos, econômicos, 
sociais e culturais dos municípios. Com esse objetivo, 
propomos que o Município de Abre-Campo passe a compor a 
Administração Regional do Vale do Rio Piranga, na 
Microrregião de Ponte Nova. 

EMENDA NQ 80 
Acrescente-se onde convier: 
"Transfere, no Anexo Único, o Município de São José do 

Goiabal, da Administração Regional do Vale do Aço, para a 
Administração Regional do Vale do Rio Piranga, na 
Microrregião de Ponte Nova.". 
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A divisão em reg1oes administrativas deve 

levar em conta aspectos geográficos, políticos, econômicos, 
sociais e culturais dos municípios. Com esse objetivo, 
propomos que o Município de São José do Goiabal passe a 
compor a Administração Regional do Vale do Rio Piranga, na 
Microrregião de Ponte Nova. 

EMENDA NQ 81 
Dê-se a seguinte redação ao art. 4Q: 
"Art. 4Q As regiões administrativas têm a seguinte 



estrutura orgânica: 
I - Coordenadoria-Geral; 
II - Secretaria Executiva; 
III - Assessoria Técnica Regional; 
IV - Coordenadoria de Educação; 
V - Coordenadoria de Esporte, Lazer e Turismo; 

396 

VI - Coordenadoria de Desenvolvimento Sócio-econômico e 
Ambiental ; 

VII - Coordenadoria de Infra-estrutura; 
VIII - Coordenadoria de Saúde; 
IX - Coordenadoria de Assuntos Fazendários; 
X - Coordenadoria de Administração; 
XI- Coordenadoria de Defesa Social.". 
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: Sendo esse um projeto que visa à 

desconcentração administrativa, a estrutura de cada região 
administrativa deve ser dotada de órgãos que atendam à 
demanda de serviços indispensáveis aos mun1c1p1os. É com 
esse objetivo que propomos nova redação para o art. 4Q do 
referido projeto. 

EMENDA No 82 
Dê-se a seguinte redação ao art~ 9Q: 
"Art. 9Q -Ficam criados, no Anexo III do Decreto nQ 

16.409, de 10 de julho de 1974, para atender ao disposto 
nesta lei, 22 (vinte de dois) cargos de Coordenador-Geral. 
símbolo CG-01, com lotação no Quadro Setorial da Secretaria 
de Estado de Assuntos Municipais.". 
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: Propomos esta emenda a fim de adequar o 

projeto que cria as reg1oes administrativas a outra 
alteração de iniciativa nossa, que transfere sua 
subordinação da Secretaria de Estado do Planejamento para a 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais. 

EMENDA NQ 83 
Acrescente-se ao f 1Q do art. 1Q a expressão "de 

recrutamento limitado". 
Sala das Reuniões, 4 de julho de 1995. 
Hely Tarquínio 
Justificação: Essa forma de recrutamento proporcionará a 

escolha de funcionários públicos de carreira com experiência 
e capacidade de gestão suficientes para tornar efetiva a 
presença do Estado nas diversas regiões de Minas Gerais. 

EMENDA NQ 84 
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 4Q: 
"Art. 4Q- ................................... . 
... . -Coordenadoria de Desenvolvimento Rural e Assistência 

ao Trabalho.". 
Sala das Reuniões, 4 de julho de 1995. 
Hely Tarquínio 
Justificação: O desenvolvimento rural em Minas Gerais 

merece atenção especial e o mesmo destaque dado à educação, 
à infra-estrutura, aos assuntos fazendários, à 
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administração, à saúde, não podendo se confundir com as 
tarefas gerais de desenvolvimento sócio-econômico e 
ambiental, dada a importância e o número de empregos que 
essa atividade gera na economia mineira. Da mesma forma, 
devido à fraqueza e à inc1p1encia na organização das 
representações sindicais, torna-se necessário desenvolver um 
mecanismo de relações trabalhistas baseado em critérios 
técnico-econômicos que resguardem os interesses dos 
trabalhadores. 

EMENDA NQ 85 
Fica mantido o Município de Lavras como sede da 

Administração Regional do Alto Rio Grande, conforme o 
projeto original do Governador do Estado que cria as regiões 
administrativas. 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 1995. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: A cidade de Lavras é pólo inconteste da 

região do Alto Rio Grande, sendo referência na região nas 
áreas de educação, saúde, comércio, indústria, agricultura, 
rede bancária, sede de microrregião, do Consórcio da Saúde, 
de Delegacia Regional, do IMA, do IEF, do CAT, do SEBRAE. 
O substitutivo proposto não toma conhecimento da realidade 

regional e agride sobremaneira a configuração da região 
administrativa já assimilada pelos munícipes dessa 
macrorregião. 

Pelo exposto, solicito o apoio dos nobre pares para a 
aprovação desta emenda. 

EMENDA NQ 86 
Inclua-se, no anexo a que se refere o art. 1Q do 

Substitutivo nQ 1, a Região Administrativa nQ 24, Centro-
Oeste, com sede em Pará de Minas, composta pelos seguintes 
municípios, os quais serão excluídos das respectivas regiões 
administrativas em que se encontram: Abaeté, Pompéu, 
Piracema, Crucilândia, Bonfim, Rio Manso, Itaguara, 
Itatiaiuçu, Itaúna, São Gonçalo do Pará, Igaratinga, 
Florestal, Pará de Minas, São José da Varginha, Onça do 
Pitangui, Pitangui, Leandro Ferreira, Conceição do Pará, 
Martinho Campos, Nova Serrana, Papagaios, Pequi. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Antônio Júlio 

EMENDA No 87 
Fica criada a Região Administrativa do Alto Rio Grande, com 

sede no Município de Lavras e integrada pelos seguintes 
municípios: Aguanil, Bon~ucesso, Campo Belo, cana Verde, 
candeias, Cristais, Carmopolis_de Minas, Ibituruna, Ijaci, 
Ingaí Itumirim, Lavras, Luminarias, Nepomuceno, Oliveira, 
Passa~Tempo, Perdões, Ribeirão Vermelho, Santana do Jacaré, 
santo Antônio do Amparo, São Francisco de Paula, Camacho. 
Sala das Reuniões. de setembro de 1995. 
Romeu Queiroz 

EMENDA NQ 88 
Acrescente-se onde convier: 
" - Fi:a mantida a Regional do Alto Rio Grande, com 

sed~-~0 Município de Lavras, com as microrregiões constantes 

El-------------------------------------------------~ 
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no projeto original.". 
Justificação: A cidade de Lavras é pólo inconteste da 

região nas áreas de educação, saúde, comércio, indústria, 
agricultura, rede bancária e é também sede de microrregião, 
consórcio de saúde, delegacia regional e do IMA, do IEF, do 
CAT e do SEBRAE. 

O substitutivo proposto, sem conhecimento da realidade 
regional, agride sobremaneira a indicação desse município 
como sede da regional, já fato assimilado pelos munícipes de 
sua macrorregião. 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira. 

EMENDA NQ 89 
Acrescente-se onde convier: 
" Os municípios que abrigarem órgãos do Governo do 

Estado como delegacias, superintendências regionais ou 
outros permanecerão como unidades sub-regionais. 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
Justificação: A criação de unidades sub-regionais tem o 

objetivo de evitar que as cidades percam a condição de sede 
de órgãos públicos, já que o projeto de lei é omisso nesse 
ponto. 

. EMENDA NQ 90 
Inclua-se no Anexo Unico do Projeto de Lei nQ 343/95. 
" O Município de Dom Viçoso, pertencente ã 

Microrregional de Itajubá, da Regional Administrativa do 
Vale do Sapucaí, passa a integrar a Regional Administrativa 
do Baixo Sapucaí, com sede no Município de Varginha. ". 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
Justificação: O Município de Dom Viçoso possui estreitas 

ligações comerciais e afetivas com os Municípios de São 
Lourenço e Varginha. 

EMENDA No 91 
Dê-se ao art. 8Q a seguinte redãção: 
"Art. 8Q- Ficam criados no Anexo III do Decreto nQ 16.409, 

de 10 de julho de 1974, para atender ao disposto nesta lei, 
25 (vinte e cinco) cargos de Coordenador-Geral, símbolo CG-
01, com lotação no Quadro Setorial da Secretaria de Estado 
do Planejamento e Coordenação Geral.". 

Antônio Júlio 
E~ENDA NQ 92 

Transfira-se, no Anexo Unico, o Município de Brás Pires da 
Região Administrativa Central para a Região Administrativa 
do Vale do Rio Piranga. 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A divisão do Estado em regiões 

administrativas deve levar em conta aspectos geográficos\ 
políticos, econômicos, sociais e culturais dos municípios. E 
com esse propósito que apresentamos esta emenda. 

EMENDA No 93 
Transfira-se, no Anexo Único, -o Município de Piranga da 
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Região Administrativa Central para a Região Administrativa 
do Vale do Rio Piranga. 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 1995 .. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A divisão do Estado em regiões 

administrativas deve levar em conta aspectos geográficos~ 
políticos, econômicos, sociais e culturais dos municípios. E 
com esse propósito que apresentamos esta emenda. 

EMENDA No 94 
Transfira-se, no Anexo Único, -o Município de Oliveira da 

Região Administrativa Campos das Vertentes para a Região 
Administrativa do Alto São Francisco. 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A divisão do Estado 

administrativas deve levar em conta aspectos 
políticos, econômicos, soc1a1s e culturais. 
propósito que apresentamos esta emenda. 

EMENDA No 95 

em regiões 
geográficos, 
E com esse 

Transfira-se, no Anexo Único, Õ Município de Itatiaiuçu da 
Região Administrativa Central para a Região Administrativa 
do Alto São Francisco. 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A divisão do Estado 

administrativas deve levar em conta aspectos 
políticos, econômicos, soc1a1s e culturais. 
propósito que apresentamos esta emenda. 

EMENDA No 96 

em regiões 
geográficos, 
E com esse 

Transfira-se, no Anexo Único, -o Município de Dom Silvério 
da Região Administrativa do Vale do Aço para a Região 
Administrativa do Vale do Rio Piranga. 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A divisão do Estado 

administrativas deve levar em conta aspectos 
políticos, econômicos, soc1a1s e culturais. 
propósito que apresentamos esta emenda. 

EMENDA No 97 

em regiões 
geográficos, 
E com esse 

Transfira-se no Anexo Único. Õ Município de São José do 
Goiabal da Região Administrativa do Vale do Aço para a 
Região Administrativa do Vale do Rio Piranga. 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A divisão do Estado 

administrativas deve levar em conta aspectos 
políticos, econômicos, sociais e culturais. 
propósito que apresentamos esta emenda. 

EMENDA NQ 98 
Acrescente-se onde convier: 

em regiões 
geográficos, 
E com esse 

"Art ..... -A definição da área de atuação das unidades 
regionais atualmente existentes e sua subordinação à 
regional administrati·ta serão estabelecidas em lei no prazo 
de 90 (noventa) dias contados da data de publicação desta 
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1 e i.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: A Assembléia Legislativa deve ser o fórum 

natural e legítimo para se discutir a elaboração da divisão 
administrativa, pois são os Deputados os maiores 
conhecedores das peculiaridades das regiões do Estado. A 
definição de atribuições, área de atuação e subordinação das 
regionais não pode ser feita por meio de decreto, uma vez 
que o Executivo tem um visão naturalmente mais estreita que 
a grande maioria dos parlamentares. 

EMENDA No 99 
Acrescente-se onde convier: -
"Art ..... -Os limites geográficos regionais estabelecidos 

nesta lei constituem-se em referência para: 
I - o processo de planejamento estadual; 
II - a elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental 

e do orçamento anual; 
III a elaboração de planos, programas regionais, 

setoriais ou municipais em caráter supletivo; 
IV- a apresentação de dados estatísticos agregados e 

desagregados regionalmente.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: O Projeto de Lei nQ 343/95, que estabelece 

regiões administrativas no Estado, não pode desvincular as 
funções administrativas da função de planejamento. Não é 
possível que uma administração dentro dos parâmetros da 
modernidade deixe de se orientar por um plano de metas e 
prioridades. A emenda, portanto, tem como objetivo definir 
que a ação administrativa seja balizada por um planejamento 
integrado. 

EMENDA No 100 
Acrescente-se ao art. 3Q o seguinte inciso: 
"Art. 3Q- Compete ás regiões administrativas: 

participar e contribuir na organização das 
audiências públicas mun1c1pais de sua jurisdição e da 
audiência pública regional.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Gilmar Machado 

EMENDA NQ 101 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -A administração regional constituirá conselho 

com competência para definir as prioridades de ação frente 
aos recursos disponíveis e fiscalizar sua execução. 
Parágrafo único - Participarão do conselho as Prefeituras 

Municipais e representantes da sociedade civil da região.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Gilmar Machado 

EMENDA NQ 102 
Dê-se ao art. 7Q a seguinte redação: 
"Art. 7Q A competência e a descrição das unidades 

administrativas previstas nos incisos III a VIII do art. 4Q 
serão estabelecidas em lei.". 
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Sala das Reuniões, 
Gilmar Machado 

de 

4010 

de 1995. 

Justificação: A Assembléia não pode permitir que essas 
prioridades sejam definidas em decreto, Ja que é o 
parlamento o local mais adequado para a discussão de tão 
importante engenharia administrativa. 

EMENDA NQ 103 
Substitua-se, nos arts. 1Q e 8Q, a expressão "24 (vinte e 

quatro," pela expressão "25 (vinte e cinco)", e acrescente-
se ao anexo único a seguinte região administrativa, 
procedendo-se às correções necessárias: 

Região Administrativa de Itajubá 
Sede - Itajubá 
1 - Brasópolis; 
2 - Consolação; 
3 - Cristina; 
4 - Delfim Moreira; 
5 - Dom Viçoso; 
6 - Itajubá; 
7 - Maria da Fé; 
8- Marmelópolis; 
9- Paraisópolis; 
10 - Piranguçu; 
11 - Piranguinho; 
12 - Virgínia; 
13 - Venceslau Brás; 
14 - Conceição das Pedras; 
15 - Pedralva; 
16 -São José do Alegre; 
17 - Sapucaí-Mirim; 
18 - São Tomé das Letras; 
19 - Aiuruoca; 
20- Arantina; 
21 - Bocaina de Minas; 
22 - Carvalhos; 
23- Cruzilia; 
24 - Liberdade; 
25 - Minduri; 
26 - Passa-Vinte; 
27 - Seritinga; 
28 - Serranos; 
29 - Alagoa; 
30- Baependi; 
31 - Cambuquira; 
32 - Carmo de Minas; 
33 - Caxambu; 
34 - Conceição do Rio Verde; 
35 - Itamonte; 
36 - Itanhandu; 
37 - Jesuânia; 
38 - Lamba r i ; 
39- Olímpio Noronha; 
40 - Passa-Quatro 
41 - Pouso Alto; 



42 - São Lourenço; 
43 - São Sebastião do Rio Verde; 
44 - Soledade de Minas. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Bilac Pinto 
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Justificação: Por ser cidade-pólo que exerce significativa 
liderança regional, Itajubá não pode ficar distante das 
decisões administrativas do Estado e, particularmente, da 
região Sul de Minas. 
A reivindicação de que o município seja sede de uma das 

regionais administrativas tem as suas razões. 
O fato de ser Itajubá cidade fronteiriça, com comunicação 

direta com o Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, a 
credencia a ser uma regional administrativa. 

A cidade é equidistante dos dois maiores centros do País, 
São Paulo e Rio de Janeiro, além da nossa Capital, Belo 
Horizonte. 
São 13 os municípios adjacentes que dependem diretamente de 

Itajubá, havendo também 3 da Microrregião de Santa Rita do 
Sapucaí, 1 da Microrregião de Pouso Alegre, 1 da 
Microrregião de Varginha, 10 da Microrregião de Andrelândia 
e toda a Microrregião de São Lourenço. 

A sede tem população estimada em 90.000 habitantes e o seu 
colégio eleitoral é composto de 60.000 eleitores, sendo um 
dos principais do Sul de Minas. 

O município foi fundado em 19/3/1819. São 172 anos de honra 
e glória! O seu fundador, o pároco Lourenço da Costa 
Moreira, foi o primeiro desbravador da pujante Itajubá de hoje. 
A liderança do município se explica por ser Itajubá a 

metrópole do pontal do Sul de Minas. 
A bandeira do município foi criada na gestão do Prefeito 

Luiz Carlos Tigre Maia, em 6/12/67. 
A área do município é estimada em 281km2, sendo 219,25km2 

na zona rural e 61,25km2 na zona urbana. 
A infra-estrutura do município é excelente, servindo mesmo 

de modelo a outras municipalidades. O sistema de água 
POtável é gerido pela COPASA, com a aceitação pública na 
qualidade de ótimo. A energia elétrica é distribuída pela 
CEMIG, que supre o município satisfatoriamente e está 
projetando, desde agora, um programa até o ano 2002. O 
saneamento básico é preocupação de seus administradores e 
abrange quase 100% da cidade. O transporte urbano atende a 
população em nível bem aceitável. A coleta de lixo é feita 
diariamente e de forma moderna e eficiente. As instituições 
ou obras sociais são em número de 12, e são 11 as entidades 
de apoio a menores adolescentes. Os serviços que possui o 
município: TELEMIG, restaurantes em número de 13, hotéis, 
sendo 1 deles com atendimento em nível de 4 estrelas e 10 
com bom atendimento de nível médio, e Corpo de Bombeiros, 
que atende a 25 cidades próximas. o município se liga com 
todas as regiões do Estado por meio de rodovias modernas e 
asfaltadas. O setor industrial tem 59 empresas instaladas, 
gerando 3.257 empregos. O comércio é ativo e serve a toda a 
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região adjacente. 
Na área da saúde, possui 2 hospitais, que são a Santa Casa 

de Misericórdia e o Hospital das Clínicas, ligado à Escola 
de Medicina, que dão assistência regional à população. Os 
médicos são 156 e atuam em todas as áreas das especialidades 
médicas. 

Na área da educação, possui 6 escolas superiores, 8 escolas 
municipais e 28 escolas estaduais. O número de alunos 
matriculados é prox1mo a 20.000. Destacam-se a Escola de 
Medicina de Itajubá e a vetusta Escola de Engenharia, que é 
símbolo da cidade, do Estado e do próprio País. 

Itajubá deu ao Brasil nomes políticos que são vultos da 
nossa história. Wenceslau Braz deixou o seu nome inscrito no 
rol dos grandes Presidentes. Aureliano Chaves de Mendonça 
foi Vice-Presidente da República e também Governador do 
Estado. 

Por esta justificativa, fica demonstrado que é justa a 
criação de regional administrativa em Itajubá. 

EMENDA NQ 104 
No Anexo Único a que se refere o art. 1Q, no inciso 14, 

Região Administrativa do Sudoeste, substitua-se "sede: São 
Sebastião do Paraíso" por "sede: Passos.". 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Francisco Ramalho 

EMENDA NQ 105 
No Subtítulo 14, Administração Regional do Vale do Aço, com 

sede em Coronel Fabriciano, suprima-se o Município de 
Alvinópolis, acrescentando-o ao subtítulo 22 Administração 
Regional do Vale do Rio Piranga, com sede em Ponte Nova. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Mauri Torres 

EMENDA No 106 
Os Municípios de João Monlevade, Bela Vista e Nova Era 

passam a integrar a Região Administrativa Central, com sede 
no Município de Belo Horizonte. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Mauri Torres 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão, foram apresentadas ao projeto emendas dos 
Deputados Jorge Hannas, Olinto Godinho, José Bonifácio, 
Ronaldo Vasconcellos, Paulo Piau, Carlos Pimenta, Ibrahim 
Jacob, Clêuber Carneiro, Jorge Eduardo de Oliveira, 
Sebastião Navarro Vieira, Marco Régis, Luiz Antônio Zanto, 
Romeu Queiroz, Antônio Andrade, Wanderley Ávila, Francisco 
Ramalho, Carlos Murta, Gil Pereira, Bilac Pinto, Alberto 
Pinto Coelho, Mauri Torres, Almir Cardoso, Péricles 
Ferreira, Gilmar Machado, Arnaldo Penna, Hely Tarquinio e 
Antônio Júlio, que receberam os nQs 13 a 106. Nos termos do 
que dispõe o§ 2Q do art. 195 do Regimento Interno, a 
Presidência vai devolver o projeto e as emendas à Comissão 
de Administração Pública, para receberem parecer. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 7/95, da 
Deputada Maria José Haueisen, que conc8de desconto a alunos 
matriculados na rede particular de ensino. A Comissão de 
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Educação opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 231/95, do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dispõe sobre a criação 
das áreas de proteção ambiental das lagoas marginais do rio 
São Francisco e de seus afluentes e dá outras providências. 
A Comissão de Meio Ambiente 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 9 Projeto de Lei nQ 231/95 na forma do vencido em 
1Q turno. A Comissão de Redação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Esgotada a matéria da pauta, a 

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 14 DE SETEMBRO DE 1995 
. Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

SUMARIO: ABERTURA- la PARTE: Ata - 2a PARTE(ORDEM DO DIA): 
1ª Fase: Requerimentos: Requerimento nQ 394/95; aprovação-
Requerimento nQ 443/95; rejeição - 2ª Fase: Discussão e 
votação de proposições: Discussão, em turno un1co, do 
Projeto de Lei nQ 343/95; apresentação das Emendas nQs 107 a 
109; encerramento da discussão; designação de relator; 
utilização do prazo regimental pelo relator -Questão de 
ordem - ENCERRAMENTO. 

. ~E~UM 
-As 9h15mi~, comparecem os Deputados: 
Wanderley Avila - Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela-
~jalmar Silva- 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 Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado Hely Tarquínio Irani 
Barbosa- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira -Luiz Antônio Zanto -Marcelo Cecé- Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olívia- Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Helvécio -Simão Pedro Toledo 
Toninha Zeitune. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 
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comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reun1ao. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE 
Ata 

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

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

O Sr. Presidente Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2ª parte da reunião, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento nQ 394/95, do Deputado 

Marcos Helênio, em que solicita a inserção, nos anais da 
Casa, do documento que menciona, referente à realização de 
audiência pública realizada em Sete Lagoas. A Mesa da 
Assembléia opina pela rejeição do requerimento. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento nQ 443/95, do Deputado Irani Barbosa, em que 
solicita ao Presidente da COPASA-MG o encaminhamento, a esta 
Casa, de cópias do contrato inicial e de seus aditivos 
referentes aos projetos da Estação de Tratamento de Esgoto 
do Marzagão e do Interceptar do rio Arrudas. A Mesa da 
Assembléia opina pela rejeição do requerimento. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-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 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei nQ 343/95, do Governador do Estado, que institui regiões 
administrativas no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela 
sua aprovação com as Emendas nQs 2 a 10, que apresenta, e 
pela rejeição da Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas nQs 2 a 10, apresentadas pela 
Comissão de Administração Pública, 11 e 12, que apresenta, e 
pela rejeição da Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto, na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta, e 
pela prejudicialidade das emendas apresentadas pelas 
Comissões de Justiça, de Administração Pública e de Assuntos 
Municipais. Em discussão, o projeto. Não ,á oradores 
inscritos. 
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EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 343/95 

EMENDA No 107 -
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Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: .. 
"Art. Compete privativamente à Assemble~a 

Legislativa aprovar, previamente, por voto secreto, apos 
argüição pública, a escolha dos ocupantes dos cargos de 
Coordenador-Geral, símbolo CG-01, a que se refere o art. 8Q, 
nos termos do art. 62, inciso XXIII, alínea "d", da 
Constituição do Estado.". 

Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Ivair Nogueira 
Justificação: Ao propor a instituição das regiões 

administrativas no Estado, o Projeto de Lei nQ 343/95, de 
autoria do Governador do Estado, prevê a criação de c~rgos 
de Coordenador-Geral, símbolo CG-01, em numero 
correspondente ao das regiões a serem instituídas. 

A importância das competências a serem exercidas pelo 
Coordenador-Geral, de caráter multifuncional e em area 
territorial do Estado de significativa dimensão, leva-n~s.a 
propor que sua nomeação seja precedida de aprovação prev1a 
por esta Casa, por voto secreto, após argüição públ~ca, 
dando-se à matéria o mesmo tratamento prev1sto 
constitucionalmente para a escolha dos Conselheiros e 
Auditores do Tribunal de Contas do Estado e dos membros do 
Conselho de Governo indicados pelo Governador, dos membros 
do Conselho Estadual de Educação e do Conselho de Defesa 
Social e de Interventor em município. Aliás, a Carta 
Estadual prevê idêntico tratamento para a escolha de titular 
de cargo, quando a lei o determinar (art. 62, XXIII, "d"). 

A prerrogativa constitucional deve ser exercida no caso em 
questão, pois o perfil do Coordenador-Geral exige formação 
adequada e elevada sensibilidade política, com extenso 
currículo de prestação de serviços públicos, idoneidade 
moral e probidade administrativa. 

Além disso, o Coordenador será diretamente responsável pela 
movimentação constante de elevada soma de recursos públicos, 
razão pela qual a Assembléia Legislativa, no exercício de 
sua função fiscalizadora, deve antecipar-se, sabatinando os 
candidatos ao referido cargo e aprovando previamente os 
respectivos nomes. 
Por essa razão, contamos com a participação dos ilustres 

pares para a aprovação desta emenda. 
EMENDA No 108 

Acrescente-se onde convier: -
"Art ..... -O excesso de arrecadação ocorrido em uma 

região administrativa, tendo por base o ano anterior, será 
aplicado na própria região.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Anderson Adauto 
Justificação: O aumento real na arrecadação do Estado, 

confirmado e apurado, deve retornar às regiões 
administrativas que o possibilitaram. Nada mais justo que a 
reversão do produto obtido num dado local em beneficio de 
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quem o originou. 
Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares 

desta Casa para a aprovação desta emenda. 
EMENDA NQ 109 

Acrescente-se onde convier: 
"Art. Os Municipios de Abadia dos Dourados, 

Douradoquara, Irai de Minas, Romaria, Monte Carmelo, Estrela 
do Sul e Grupiara pertencerão à região administrativa do 
Vale do Paranaiba, com sede no Municipio de Uberlândia.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Anderson Adauto 
Justificação: Os municípios acima citados e suas 

comunidades possuem estreitos laços de relacionamento 
particulares, comerciais e administrativos com o Município 
de Uberlândia. Caso sejam esses mun1C1p1os incluidos em 
outra regional, vários prejuizos sócio-econômicos ocorrerão, 
sendo inviável, desta forma, a sua vinculação a qualquer 
outra regional que não a de Uberlândia. 

Ademais, as lideranças politicas das 
manifestaram a respeito do transtorno 
fato de essas localidades pertencerem 
não seja a de Uberlândia. 

comunidades Ja se 
que representará o 
a outra regional que 

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares 
desta Casa para a aprovação desta emenda. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência 
informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram 
apresentadas ao projeto as Emendas nQs 107, do Deputado 
Ivair Nogueira; 108 e 109, do Deputado Anderson Adauto; e 
designa como relator, nos termos do art. 223 do Regimento 
Interno, o Deputado Romeu Queiroz. A Presidência indaga do 
relator se se encontra em condições de emitir parecer ou se 
fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, farei uso do 
prazo regimental. 

Questão de Ordem 
o Deputado Ronaldo Vasconcellos -Sr. Presidente, V. Exa. 

citou dois Deputados, mas outros Deputados apresentaram 
emendas também, durante a fase de discussão. Gostaria que 
essa questão fosse esclarecida. Na verdade, trata-se de uma 
questão de ordem . 

O Sr. Presidente A Presidência informa ao Deputado 
Ronaldo Vasconcellos que as Emendas nQs 13 a 106 foram 
recebidas na reun1ao extraordinária de ontem, pela manhã, 
quando o projeto ainda não se encontrava na faixa 
constitucional. O relator emitirá parecer sobre todas elas . 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos -E as outras emendas, 
apresentadas anteriormente pelos Deputados? 

O Sr. Presidente - Esta Presidência volta a informar ao 
Deputado Ronaldo Vasconcellos que, na reunião de ontem, 
todas elas foram recebidas. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Tendo em vista que o 
pr~zo regimental e como a matéria se 
constitucional, sobrestando as demais 

relator fará uso do 
encontra na faixa 

matérias da pauta, a 
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Presidência encerra a reun1ao, convocando os Deputados para 
a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 7/95 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Arnaldo Penna, José Maria 
Barros, Péricles Ferreira, José Henrique, Jairo Ataíde, 
Álvaro Antônio, Carlos Pimenta e Paulo Schettino, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Álvaro Antônio, declara 
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o 
relator. A seguir, o Presidente determina a distribuição das 
cédulas de votação devidamente rubricadas e convida o 
Deputado Paulo Schettino para atuar como escrutinador. 
Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos 
Presidente e Vice-Presidente os Deputados Álvaro Antônio e 
Carlos Pimenta. O Presidente empossa o Vice-Presidente, que, 
por sua vez, no exercício da Presidência, dá posse ao 
Presidente eleito. O Deputado Álvaro Antônio agradece a 
escolha de seu nome e designa como relator da matéria em 
pauta o Deputado José Henrique. Nada mais havendo a ser 
tratado, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
~ala das Comissões, 13 de setembro de 1995. 
Alvaro Antônio, Presidente - Péricles Ferreira Jorge 

Hannas- Toninha Zeitune José Maria Barros Gilmar 
Machado - José Henrique. 
ATA DA Sa 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 vinte e quatro de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Antônio Andrade, Miguel 
Martini, Marcelo Gonçalves e Durval Ângelo, membros da 
Comissão supracitada. 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 seguir, o Presidente 
informa que a reunião se destina a dar prosseguimento aos 
trabalhos da Comissão e indaga dos membros presentes se têm 
alguma sugestão a fazer. o Deputado Durval Ângelo apresenta 
requerimento em que solicita seja realizada em Montes 
Claros audiência pública no dia 13/9/95, com o objetivo de 
subsidiar o relatório final da Comissão, e seja o relatório 
final da Comissão apreciado no dia 14/9/95, também em 
Montes Claros. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura 
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da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1995. 
Antônio Andrade, Presidente Miguel Martini Durval 

Ângelo - Dimas Rodrigues. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
~ARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 10/95 
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e nove de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Aílton Vilela, Hely 
Tarquínio, Miguel Martini, Antônio Genaro (substituindo este 
ao Deputado Carlos Murta, por indicação da Liderança do PP), 
Jorge Hannas, e (substituindo o Deputado Leonídio Bouças, 
por indicação da Liderança do PFL), Marcelo Gonçalves e Ivo 
José, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Aílton Vilela, 
declara abertos os trabalhos e informa que não há ata a ser 
lida por ser esta a reunião preparatória da Comissão, 
destinada a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e 
designar o relator da proposição. A seguir, determina a 
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, 
e convida o Deputado Antônio Genaro para atuar como 
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram 
eleitos Presidente e Vice-Presidente os Deputados Hely 
Tarquínio e Aílton Vilela, respectivamente, ambos com oito 
votos. Logo após, o Presidente dá posse ao Vice-Presidente 
que, por sua vez, no exercício da Presidência, empossa o 
Presidente eleito. O Deputado Hely Tarquínio agradece a 
escolha de seu nome e designa como relator da matéria o 
Deputado Jorge Hannas. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1995. 
Hely Tarquínio, Presidente - Aílton Vilela - Jorge Hannas -

Geraldo Nascimento- Alberto Pinto Coelho - Ajalmar Silva. 
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
APURAÇÃO ÕAS CAUSAS QUE LEVARAM À PARALISAÇÃO DAS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL CARDIOMINAS, BUSCAR POSSÍVEIS 
SOLUÇÕES PARA A RETOMADA DAS MESMAS, AMPLIAÇÃO DE SEUS 
OBJETIVOS COMPATÍVEL COM AS MACROPRIORIDADES DE MEDICINA 
CURATIVA 
Às dez horas e trinta minutos do dia trinta de agosto de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Antônio Roberto, Hely Tarquínio e 
Jorge Hannas, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Roberto, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Hely 
Tarquínio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a 
ouvir os Srs. Flávio Régis Moura e Castro, Presidente do 
Tribunal de Contas; Marisa Furst G.P. Rodrigues, Antônio 
José da Silva, Ana Maria Brandão, Judas Tadeu Monteiro 
Lobato e Elaine Maria Silva de Miranda, Técnicos de 
Controle Externo do Tribunal de Contas, e Rodrigo Octávio 
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Coutinho Filho, Diretor do Departamento Estadual de Obras 
Públicas, que são convidados a tomar assento à mesa. 
Prosseguindo, a Presidência passa a palavra ao Deputad? He!y 
Tarquinio, autor do requerimento que motivou o conv1te as 
autoridades presentes. Após as considerações iniciais do 
Deputado Hely Tarquínio, fazem uso da palavra, conforme 
notas taquigráficas, os Srs. Rodrigo Octávio Coutinho Filho 
e Flávio Régis Moura e Castro. Nada mais havendo a ser 
tratado, a Presidência agradece a presença dos parlamentares 
e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Antônio Roberto, Presidente Hely Tarquínio Jorge 

Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas. 
ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às nove horas e quinze minutos do dia trinta e um de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados João Leite, José Braga, Antônio 
Roberto e Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado 
Miguel Barbosa, por indicação da Liderança do PSDB), membros 
da Comissão supracitada. Acham-se presentes também os 
Deputados Paulo Schettino, Raul Lima Neto, Luiz Antônio 
Zanto, Anivaldo Coelho, Alencar da Silveira Júnior, Carlos 
Pimenta, Marcos Helênio e Marcelo Gonçalves. 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, informa que não há correspondência a ser lida e 
esclarece que a audiência pública se destina a debater o 
tema da violência nos estádios de futebol, visando encontrar 
soluções para o problema. Logo após, designa o Deputado José 
Braga para ser o relator desta audiência pública. O Deputado 
João Leite convida a tomar assento à mesa os Srs. Ademir 
Lucas Gomes, Secretário de Estado de Esportes, Lazer e 
Turismo, e José Fernando Marreiro Sarabanda, Promotor de 
Justiça de Defesa do Cidadão; o Cel. Edvaldo Picinnini 
Teixeira, Comandante do Policiamento da Capital; os Srs. 
Edvaldo Brandão, Superintendente Metropolitano da Polícia 
Civil, Osmar Camilo, representante da Federação Mineira de 
Futebol, Maurício Otávio Parreira, Presidente da Máfia Azul, 
Leonardo James, representante da Galoucura, e Afonso Alberto 
Teixeira dos Santos, Presidente da Associação dos Cronistas 
Esportivos; e o jornalista Flávio Carvalho, da TV 
Bandeirantes. O Deputado João Leite agradece a presença dos 
convidados e presta esclarecimentos sobre o tema a ser 
debatido. Após o pronunciamento dos oradores, abre-se amplo 
debate entre os expositores e os Deputados. o Sr. José 
Fernando Marreiro Sarabanda sugere seja encaminhada ao 
Congresso Nacional proposta a fim de se modificar a 
penalidade para os envolvidos em conflito de rixa. Cumprida 
a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença 
dos convidados e dos parlamentares, convoca os Deputados que 
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compõem esta Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 199S. 
João Leite, Presidente - Antônio Roberto - José Braga. 

ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL -
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e um 
de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, 
Jorge Eduardo de Oliveira e Jorge Hannas, membros da 
Comissão supracitada. Encontra-se presente, também, o 
Deputado Hely Tarquínio. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência lê oficio 
do Sr. Antônio Rodrigues Ferreira, Coordenador de Atenção ao 
Idoso, solicitando à Comissão que realize reunião especial 
para homenagear idosos que se destacaram por suas qualidades 
cívico-sociais. A Presidência solicita à assessoria que 
agende a reun1ao. Prosseguindo, o Presidente passa à 
discussão e à votação de proposições de autoria da Comissão 
e, em virtude de ter apresentado requerimento de sua 
autoria, passa a direção dos trabalhos ao Deputado Marco 
Régis. O Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimento em 
que solicita ao Presidente da Comissão que realize reunião 
especial no próximo dia 27, em homenagem ao Dia do Idoso. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Ao retomar a 
direção dos trabalhos, o Presidente passa a palavra ao 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que indaga do Presidente 
sobre um requerimento de sua autoria, aprovado em maio deste 
ano, que até hoje não foi contemplado. O Presidente 
justifica-se alegando o grande número de convidados a serem 
ouvidos por esta Comissão e determina que no próximo dia 14 
sejam ouvidos os representantes do CARDIOMINAS, a seu 
pedido. 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 aprovaçao, no 2Q 
turno, dos Projetos de Lei nQs 108, 273, 292 e 295/95, e, no 
1Q turno, do Projeto de Lei nQ 291/95. O Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira emite pareceres mediante os quais 
conclui pela aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei nQs 
205, 243, 267 e 275/95, e, no 1Q turno, dos Projetos de Lei 
nQs 195 e 308/95. O Deputado Luiz Antônio Zanto emite 
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação, no 2Q 
turno, dos Projetos de Lei nQs 229, 258 e 283/95. O Deputado 
Jorge Hannas emite pareceres mediante os quais conclui pela 
aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei nQs 236, 259, 
276, 290 e 281/95. Submetidas a discussão e votação, cada 
uma por sua vez, são as proposições aprovadas. Logo após, o 
Presidente designa o Deputado Marco Régis para relatar o 
Requerimento nQ 669.'95, de autoria da Comissão. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da 

~ 
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reunião, a Presidência agradece a presença . ~os 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prox1ma 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira-

Jorge Hannas - Marco Régis - Luiz Antônio Zanto. 
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO- PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, INVESTIGAR A 
EXISTÊNCIA DE ESCRAVIDÃO POR DÍVIDAS DE TRABALHO NO 
DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE 
MINAS 
Às onze horas e quinze minutos do dia trinta e um de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Almir Cardoso, 
Antônio Roberto e Miguel Martini, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e 
solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que 
a reunião se destina a dar prosseguimento aos trabalhos da 
CPI. Neste momento, o Deputado Almir Cardoso faz uso da 
palavra e apresenta requerimento em que solicita sejam 
convidados o Deputado Nilmário Miranda, Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, e a Sra. 
Ruth Beatriz Vilela, Secretária Nacional de Fiscalização de 
Trabalho do Ministério da Previdência e do Trabalho, para 
comparecerem a esta Casa no dia 14/9/95, às 11 horas, a 
fim de fornecerem subsídios para os trabalhos da Comissão. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado por 
unanimidade. A seguir, o Presidente pede aos Deputados 
sugestões de datas para que a Comissão possa fazer visita a 
Montes Claros. O Deputado Almir Cardoso sugere que essa data 
não seja divulgada, oportunidade em que o Presidente 
suspende a reunião pública para transformá-la em secreta. A 
seguir, a Presidência solicita aos assessores da Comissão e 
a todos os ouvintes que se retirem do recinto. Às 11h25min, 
a Presidência reabre os trabalhos e convoca novamente os 
funcionários para que seja entregue em envelope lacrado a 
ata da reunião secreta, na qual ficou decidido o dia da 
visita. Cumprida a finalidade da reun1ao, a Presidência 
encerra os trabalhos, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Almir Cardoso, Presidente Dimas Rodrigues Carlos 

Pimenta - Arnaldo Penna. 
ATA DA 21ª REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
ÇOMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas do dia cinco de setembro de 1995, comparecem na 
sala nQ 2 do 12Q andar do Edifício Tiradentes, os Deputados 
Agostinho Patrús, Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, 
Maria José Haueisen, Ibrahim Jacob e Antônio Júlio, membros 
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da Mesa da Assembléia; Geraldo Rezende, Glycon Terra Pinto, 
Romeu Queiroz e Marcos Helênio, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Verificando a 
existência de número regimental, o Presidente, Deputado 
Agostinho Patrús, declara abertos os trabalhos do dia, e é 
lida e aprovada a ata da reunião anterior. O Presidente 
informa que, nos termos do art. 3Q, III, da Lei nQ 11.815, 
de 24/1/95, e do § 4Q do art. 2Q da Resolução nQ S. 143, de 
22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar os processos 
de prestações de contas da aplicação dos recursos oriundos 
de subvenções sociais. Logo após, passa a palavra ao 
relator, na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, Deputado Glycon Terra Pinto, que emite 
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes 
entidades: APAE de Carmo da Cachoeira, Caixa Escolar Judith 
Anália Fábregas, Associação da Comunidade São Francisco, 
Associação de Apoio e Desenvolvimento da Criança e Gestante, 
Banda de Música 12 de Maio, Associação Comunitária dos 
Moradores de Zelândia, Prefeitura Municipal de Dores de 
Guanhães, APAE de Lagoa Santa, Creche e Orfanato Presidente 
Tancredo de Almeida Neves, Movimento Comunitário da Seara, 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Gameleira, 
Associação dos Moradores do Bairro Vazante, Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Vazamor, Obras Sociais São 
Domingos de Gusmão, Associação Comunitária Santa Maria, 
Banda do Aposentado Campo Alegre dos Carijós, Prefeitura 
Municipal de Estrela Dalva, Associação Comunitária de Vila 
dos Gaúchos, Associação Comunitária de Quilombo e 
Adjacências, Associação Comunitária de Pedras de Maria da 
Cruz, Clube de Mães Nossa Senhora de Fátima, Conselho 
Municipal de Desenv. Comun. e Social de Itaguara, Associação 
Unidos Venceremos dos Bairros Alto São João e São Fidélis, 
Grupo Espírita Caminheiros de Jesus, Associação Irmãs 
Missionárias Capuchinhas, Núcleo do Palmital do Distrito de 
Correia de Almeida, Associação de Prevenção e Combate ao 
Câncer, Associação Regional das Micro-Cooperativas de 
Produção Agrícola, Associação Feminina de Assistência 
Social, Associação Feminina de Assistência Social, Casa da 
Amizade do Rotary Club Alfenas e Alfenas Norte, Prefeitura 
Municipal de Estiva, Associação Rural das Mães de Água Boa, 
Asilo São Vicente de Paulo da SSVP de Taiobeiras, Juventus 
Esporte Clube, Prefeitura Municipal de Felizburgo, Nacional 
Futebol Clube, Prefeitura Municipal de Minduri, Hospital 
Wilkinson de Souza Meireles, Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário da Sede do Município de Divino, Clube de Mães 
Mãos Unidas. Submetidos a discussão e votação, são os 
pareceres aprovados. Em seguida, esses processos são 
apreciados pela Mesa, sendo relator da matéria o Deputado 
Ermano Batista, 4Q-Secretário, que emite seus pareceres pela 
aprovação dos processos, os quais submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão e da Mesa da 
Assembléia para a próxima reunião ordinária, determina que 
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se lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Reuniões, 14 de setembro de 1995. . 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente -Wanderley Avila-

Ermano Batista - Ibrahim Jacob- Maria José Haueisen 
Miguel Martini - Clêuber Carneiro - Geraldo Rezende - Romeu 
Queiroz. 
~~~IC~~AI~2~ R~~~~~!~IZ~~~~NÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Dílzon Melo, José Henrique, 
Ivair Nogueira e Arnaldo Canarinho (substituindo este ao 
Deputado José Maria Barros, por indicação da Liderança do 
PSDB), membros da Comissão supracitada. Encontra-se presente 
também o Deputado Marcelo Gonçalves. 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 membros presentes. A seguir a 
Presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência: 
a) ofício do Sr. Nepomuceno Silva, Juiz, relator do processo 
de emancipação de distritos no Tribunal Regional Eleitoral. 
remetendo à Comissão documentação referente ao Distrito de 
Luislândia do Oeste, no Município de João Pinheiro, na qual 
fica constatado que os 253 eleitores da Vila de Malhada 
Bonita estão no Distrito de Olhos d'Água e não no Distrito 
de Luislândia do Oeste, conforme consta no processo de 
emancipação encaminhado a esta Comissão pelo Requerimento de 
Emancipação nQ 145/95; encaminhando cadastro municipal do 
Município de Jabuticatubas contendo dados referentes ao 
Distrito de Vila Almeida; b) oficio do Sr. Mauricio Aguiar, 
Presidente da Comissão Emancipacionista do Distrito de Serra 
Azul, no Município de Mateus Leme, colocando o Sr. João 
Gualbe~to Borges à disposição da Comissão, caso se faça 
necessaria uma verificação "in loco" do número de moradias 
daquele distrito; c) ofício do Sr. José Geraldo Durães de 
Matos, Presidente da Comissão Emancipacionista do Distrito 
de Fernão Dias, no Município de Brasília de Minas, em que 
solicita recontagem do número de moradias do núcleo urbano 
desse distrito e nova aferição da distância entre ele e o 
distrito-sede; d) Oficio nQ 69/95, do Sr. Darcy da Silveira, 
Presidente dá Câmara Municipal de Caratinga, no qual 
manifesta sua estranheza quanto ao fato de não ter sido 
considerada, no parecer emitido pelo relator da matéria, a 
votação unânime daquele Legislativo municipal, contrária à 
anexação dos Distritos de São Cândido e Cordeiro de Minas a 
Ipatinga; e) ofício do Sr. Sebastião Rosenburg, Presidente 
do TRE-MG, no qual solicita a confirmação do cumprimento dos 
requisitos previstos na Lei Complementar nQ 37, de 1995, por 
parte dos Distritos de Indaiabira, Miravânia, Uruana, 
Correia de Almeida e Vila Almeida; f) Oficio nQ 145/95, do 
Sr. Antônio Carlos Vilela, Presidente da Câmara Municipal de 
Boa Esperança, solicitando o apoio dos membros da Comissão à 
criação de mais uma vara judicial naquela comarca; g) Oficio 
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ng 1.522/95, do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário de 
Estado da Segurança Pública, solicitando o envio, com a 
possível urgência, dos originais das relações de eleitores 
concernentes ao processo de emancipação do Distrito de 
Taparuba, no Município de Ipanema, tendo em vista o 
Inquérito Policial ng 2/95, que tramita no âmbito da 
Superintendência-Geral da Polícia Civil; h) ofício do Sr. 
Olavo Martins de Matos, Presidente da Câmara Municipal de 
Abre-Campo, subscrito pelos demais Vereadores, no qual 
manifestam seu apoio irrestrito ao processo de emancipação 
do Distrito de Pedra Bonita, pertencente àquele município; 
i) certidão do Sr. Valzer Geraldo Duarte, Prefeito Municipal 
de Açucena, datada de 28/8/95, por meio da qual certifica a 
existência de mais de 1.000 moradias na área urbana do 
Distrito de Naque e, também, a existência de cemitério e de 
edifícios com capacidade para sediar o novo Governo 
Municipal e os órgãos de segurança; j) oficio do Sr. Valéria 
Sales Costa Sobrinho, Prefeito Municipal de Jabuticatubas, 
datado de 20/8/95, no qual requer seja reconsiderada a 
decisão de arquivamento do pedido de emancipação do Distrito 
de São José de Almeida, tendo em vis:a os seguintes 
documentos que enviou em anexo: 1- resumo do cadastro 
teórico do IPTU; 2- Lei Municipal ng 632, de 1980, que 
expandiu o perímetro urbano do distrito; 3- cópia de 
certidão contendo o número de prédios existentes no 
distrito; 1) correspondência do Sr. Laércio Martins de Lima, 
residente no Povoado de Fundaça, no Município de Bom Jesus 
do Galho, mediante a qual apresenta indícios de 
irregularidade quanto à existência de mais de 400 moradias 
no núcleo urbano e do mínimo de 2.000 eleitores no Distrito 
de Quartel do Sacramento, no mencionado munlClPlO; m) 
declaração do Sr. Valdemir Damasceno Andrade, Prefeito 
Municipal de Grão-Mogol, informando à Comissão que nos 
Distritos de Padre Carvalho e Josenópolis foram computadas 
595 e 550 moradias, respectivamente; n) correspondência do 
Deputado Sebastião Costa, que encaminha expediente da 
Prefeitura Municipal de Abre-Campo, informando que no núcleo 
urbano do Distrito de Pedra Bonita foram contadas 403 
moradias; o) ofício do Sr. Francisco José Rezende dos 
Santos, Presidente do Sindicato Rural de Esmeraldas, 
comunicando possíveis irregularidades no processo de 
emancipação do Distrito de Melo Viana, no Município de 
Esmeraldas. A seguir, a Presidência passa à 1ª fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições 
da Comissão. O Deputado Ivair Nogueira apresenta 
requerimento solicitando seja realizada vistoria no Distrito 
de Serra Azul, no Município de Mateus Leme, para se proceder 
à aferição numérica das moradias do núcleo urbano do 
mencionado distrito. Para encaminhar a votação do 
requerimento, faz uso da palavra o Deputado Dílzon Melo . 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado por 
unanimidade. O Presidente designa os Deputados Dílzon Melo e 
José Maria Barros para procederem à vistoria. Após, são 
apresentados os seguintes requerimentos: solicitando 
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arquivamento dos processos de emancipação dos Distritos de 
Itajutiba e Tabajara, no Município de Inhapim, e Santo 
Antônio do Manhuaçu, no Município de Caratinga; e 
solicitando seja formulado apelo ao Presidente da Assembléia 
para que oficie ao TRE-MG com vistas à realização de 
consulta plebiscitária nos Distritos de São Domingos das 
Dores no Município de Inhapim, e Piedade, no Município de 
Caratinga. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados por unanimidade. A seguir, a 
Presidência faz leitura de requerimento do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, em que solicita seja convidado o Sr. Geraldo 
Diniz, Presidente do PLAMBEL, para comparecer a reunião 
ordinária da Comissão com a finalidade de prestar 
esclarecimentos sobre o funcionamento daquele orgão. 
Colocado em votação, e o requerimento aprovado por 
unanimidade. O Presidente determina à assessoria que marque 
uma data para que o Presidente do mencionado órgão compareça 
perante a Comissão. A seguir, o Deputado Marcelo Gonçalves 
apresenta requerimento solicitando o desarquivamento do 
processo de emancipação do Distrito de Vila Almeida, no 
Município de Jabuticatubas, encaminhado pelo Requerimento de 
Emancipação nQ 8/95, de autoria do Deputado Carlos Murta, em 
virtude do acréscimo de novos documentos ao processo. Fazem 
uso da palavra os Deputados Arnaldo Canarinho, Dílzon Melo, 
Ivair Nogueira e Marcelo Gonçalves. A Presidência, tendo em 
vista a complexidade da matéria, designa relator do 
requerimento o Deputado José Maria Barros. A seguir, a 
Presidência passa à 3a fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência 
redistribui o Requerimento nQ 675/95, de autoria do Deputado 
Jorge Hannas, que solicita a criação de duas varas 
judiciárias na Comarca de São João del-Rei, ao Deputado 
Dílzon Melo, que procede à leitura de seu parecer, mediante 
o qual conclui pela aprovação do requerimento. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado por unanimidade. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1995. 
José Henrique, Presidente - Ivair Nogueira - João Batista 

de Oliveira -José Maria Barros- Dílzon Melo- Elmo Braz-
Marcelo Gonçalves. 
ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
~ISCALIZAÇÃO-FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 
As dez horas do dia doze de setembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz, Marcos Helênio, 
Geraldo Rezende, Alencar da Silveira Júnior e Bilac Pinto 
(substituindo este ao Deputado Clêuber Carneiro, por 
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e 
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esclarece que, nos termos do edital de convocação, a reun1ao 
se destina a dar prosseguimento à discussão, do Parecer para 
o 2Q turno do Projeto de Lei nQ 367/95, de autoria do 
Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual de Saúde -
FES - e dá outras providências, em virtude do pedido de 
vista feito pelo Deputado Marcos Helênio na reunião 
anterior. Em seguida, a Presidência solicita ao Deputado 
Geraldo Rezende que proceda à leitura da ata da reun1ao 
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. Em seguida, o Deputado Marcos 
Helênio solicita a suspensão dos trabalhos por 5 minutos 
para melhor análise da matéria, pedido deferido pelo 
Presidente. Reabertos os trabalhos, o Deputado Miguel 
Martini esclarece que, conforme entendimentos com os membros 
da Comissão, estão acrescentadas ao parecer lido na reunião 
anterior as Emendas nQs 3 a 5, as quais passa a ler. 
Continuando, informa que o novo parecer sobre o Projeto de 
Lei nQ 367/95 conclui pela aprovação da matéria na forma do 
vencido no 1Q turno e com as Emendas nQs 1 a 5. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Marcos Helênio- Geraldo 

Rezende - Romeu Queiroz - Clêuber Carneiro - Alencar da 
Silveira Júnior. 

8 

ATA DA la AUDIÊNCIA PÚBLICA 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 treze de setembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, reúnem-se no Hotel Monte Rey, em Montes 
Claros, os Deputados Miguel Martini, Dimas Rodrigues e 
Durval Ângelo, membros da Comissão supracitada. Na ausência 
do Presidente, Deputado Antônio Andrade, o Deputado Miguel 
Martini assume a direção dos 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. Dando prosseguimento, o Presidente 
informa que a reunião se destina a colher subsídios e 
discutir o relatório final elaborado pela Comissão. A 
Presidência passa a palavra ao Deputado Dimas Rodrigues, 
autor do requerimento que deu origem a esta Comissão. Nesse 
momento, registra-se a presença dos Deputados Antônio 
Andrade e Gil Pereira. O Deputado Miguel Martini passa a 
Presidência ao Deputado Antônio Andrade. A seguir, o 
Presidente concede a palavra ao Deputado Durval Ângelo, para 
que proceda à leitura do relatório final, ao término da qual 
passa-se à fase dos debates. Usam da palavra, conforme notas 
taquigráficas, os Deputados Dimas Rodrigues, Gil Pereira e 
Miguel Martini e os Srs. João Xingá, Delegado 1e Menores de 
Montes Claros, Pr. Antônio José dos Santos, Raimundo Nonato 
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Gonçalves, Delegado Regional da 22ª Delegacia, Geralda de 
Fátima Lafetá Queiroz, Pedro Mameluque Mata, representante 
do Projeto Viver, Hildemar Gomes de Souza e Marly Almeida 
Oliveira Gomes, representantes da Fazendinha do Menor; Miro 
de Souza, Conceição Machado Maciel Menezes e Luís Alcântara 
dos Santos, representante da Liga Desportista de Janaúba. 
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e dos convidados, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Antônio Andrade, Presidente Durval Ângelo Marcelo 

Gonçalves - Miguel Martini - Dimas Rodrigues. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO- PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, INVESTIGAR A 
~ROSTITUIÇÃO INFANTIL NA REGIÃO NORTE DE MINAS 
As quinze horas do dia quatorze de setembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Antônio Andrade, Durval Ângelo, 
Miguel Martini, Dimas Rodrigues e Marcelo Gonçalves, membros 
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Antônio Andrade, declara abertos os 
~rabalhos e solicita ao Deputado Dimas Rodrigues que proceda 
a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a 
reunião se destina a apreciar o relatório final da Comissão 
e passa a palavra ao relator, Deputado Durval Ângelo, para 
que proceda à sua leitura. Colocado o relatório em 
discussão, fazem uso da palavra os Deputados Miguel Martini, 
Dimas Rodrigues, Durval Ângelo e Antônio Andrade. Colocado 
em votação, é o relatório aprovado. O Presidente determina 
seu encaminhamento nos termos do art. 115 do Regimento 
Interno e suspende a reunião por 10 minutos para a lavratura 
da ata. Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita ao 
Deputado Miguel Martini que proceda à leitura da ata, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes, e 
encerra os trabalhos da Comissão. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Antônio Andrade, Presidente Durval Ângelo Dimas 

Rodrigues- Miguel Martini. 
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PRQCEDER A ESTUDOS SOBRE O ENXUGAMENTO E DESATIVAÇÃO DE 
AGENCIAS E DEPENDÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 
Às quinze horas e quinze minutos do dia quatorze de setembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Almir Cardoso, Dimas Rodrigues e 
C~rlos Pimenta, membros da Comissão supracitada. Havendo 
numero regimental, o Presidente, Deputado Almir Cardoso, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Dimas 
Rodrigues que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o 
relatório final da Comissjo; em seguida, resolve suspender a 
reunião, para que o relator possa ultimar a elaboração do 
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relatório. Reabertos os trabalhos, o relator, Deputado 
Clêuber Carneiro, faz a leitura do seu relatório, que, 
submetido a discussão e votação, é aprovado com as sugestões 
apresentadas, conforme consta nas notas taquigráficas. A 
seguir, a Presidência suspende os trabalhos por 10 minutos, 
para que se elabore a ata, por ser esta a última reunião da 
Comissão. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao 
Deputado Carlos Pimenta que proceda à leitura desta ata, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares e declara encerrados os trabalhos 
da Comissão. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Almir Cardoso, Presidente Clêuber Carneiro Carlos 

Pimenta. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 52/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado João Batista 
de Lei nQ 52/95 dispõe sobre o uso 
formulários oficiais e documentos 
tributos no Estado. 

de Oliveira, o Projeto 
do sistema braile em 
de recolhimento de 

A proposição foi aprovada no 1Q turno, na forma do 
Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de Constituição 
e Justiça, e com a Emenda nQ 1, apresentada por esta 
Comissão. 

Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser 
examinada no 2Q turno. 

Apresentamos anexa a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
A proposição em comento, conforme já tivemos a oportunidade 

de nos manifestar, é omissa com relação às dotações 
orçamentárias necessárias à sua aprovação; além disso, não 
informa como irão repercutir no orçamento estadual as 
alterações solicitadas. 

No entanto, a Emenda nQ 1, aprovada, ultrapassa tal óbice, 
porquanto prevê que a lei entrará em vigor no exercício 
financeiro subseqüente ao de sua aprovação; assim, haverá 
prazo para a adequação necessária à previsão orçamentária. 
Dessa forma, projeto em exame não encontra impedimento de 

natureza financeira e orçamentária à sua aprovação. 
Conclusão 

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
52/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995 . 
Miguel Martini, Presidente- Marcos Helênio, relator 

Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro- Alencar da Silveira 
J~1ior - Romeu Queiroz. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
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PROJETO DE LEI No 52/95 
Dispõe sobre o uso do sistema- braile em formulários 

oficiais e documentos de recolhimento de tributos no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Ficam os órgãos e as entidades da administração 

direta e indireta do Estado obrigados a manter à disposição 
do usuário, impressos em braile, os formulários oficiais 
utilizados no atendimento ao público. 
f 1Q -O disposto no "caput" deste artigo estende-se aos 

documentos de recolhimento de tributos. 
f 2Q - O número de formulários e documentos a serem 

impressos em braile será definido com a participação de 
entidades de representação dos deficientes visuais. 
Art. 2Q -Esta lei será regulamentada no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 3Q -Esta lei entra em vigor no exercício financeiro 

subseqüente à sua aprovação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 



z 
(; 

"' ~ . ., 
E o c 
"' Cll 

"' E 
C) 

v; 
Ui 
"' " "' ., 
·~ 
"' ãi c. 
o 
"' "' ~ 
c. 
É 

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 18 DE SETEMBRO DE 1995 

. Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
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SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA. 
COMPARECIMENTO 

- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

- Ailton Vilela- Alberto Pinto Coelho- Arnaldo Penna -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Clêuber Carneiro - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Elmo Braz - Geraldo Santanna -
Gil Pereira- João Leite- José Maria Barros- Marco Régis-
Maria Olívia -Miguel Martini - Olinto Godinho Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reun1ao, por 
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a 
extraordinária de amanhã, dia 19, às 20 horas, e para a 
ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem 
do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a 
publicada na edição anterior.). 

ATA DA 13ª REUNIÃO ESPECIAL DA A~SEMBLÉIA L~GISLATIVA, EM 
15 DE SETEMBRO DE 1995, DESTINADA A COMEMORAÇAO DOS 50 ANOS 

DE FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DE 
MINAS GERAIS 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA Atas Nomeação de comissão 

Composição da Mesa - Destinação da reunião- Execução do 
Hino Nacional Brasileiro- Palavras do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior e do jornalista Geraldo Melo Corrêa 
Entrega de comendas- Palavras do jornalista América Antunes 
- Apresentação do Coral da ASTER Entrega de placa 
Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO 

ABERTURA 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados 
Wanderley Ávila -Maria José Haueisen Alberto Pinto 

Coelho- Alencar da Silveira Júnior- Bilac Pinto- Geraldo 
Nascimento- João Batista de Oliveira- João Leite- Marco 
Régis- Maria Olívia -Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto 
Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa. 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 mi,eiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura da 
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ata da reunião anterior. 
Atas 

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

Nomeação de Comissão 
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Raul 

Lima Neto, Miguel Martini e João Leite para, em comissão, 
introduzirem no recinto do Plenário as autoridades e demais 
convidados que se encontram no Salão Nobre. 

Composição da Mesa 
o Sr. Presidente - Esta Presidência convida a tomarem 

assento à mesa o Sr. José Ulisses de Oliveira, Secretário de 
Estado de Comunicação Social, representando o Governador do 
Estado em exercício, Walfrido dos Mares Guia; o jornalista 
Geraldo Melo Corrêa, Presidente do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Minas Gerais; os Senadores Júnia Marise e 
Francelino Pereira; os Deputados Federais José Santana de 
Vasconcellos, ex-Presidente desta Casa, Tilden Santiago e 
Nilmário Miranda; o jornalista América Antunes, Presidente 
da Federação Nacional de Jornalistas- FENAJ -; e o Deputado 
Mauro Lobo, Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a comemorar os 

50 anos de fundação do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Minas Gerais. 

Execução do Hino Nacional Brasileiro 
O Sr. Presidente - Convido todos os presentes a ouvirem o 

Hino Nacional Brasileiro, interpretado pelo coral da 
Associação dos Servidores do Tribunal do Trabalho da 3ª 
Região, sob a regência do maestro Sérgio Lúcio Alves. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, autor do requerimento que suscitou esta 
homenagem. 

Palavras do Deputado Alencar da Silveira Júnior 
Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila, Presidente em exercício 

desta Casa; Exmo. Sr. Dr. José Ulisses de Oliveira, 
Secretário de Estado de Comunicação Social, representando, 
nesta solenidade, o Governador do Estado em exercício, Dr. 
Walfrído dos Mares Guia; Sr. jornalista Geraldo Melo Corrêa, 
Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de 
Minas Gerais; Exma. Sra. Senadora Júnia Marise; Exmo. Sr. 
Deputado Federal José Santana de Vasconcelos, ex-Presidente 
desta Casa; Deputado Nilmário Miranda, ex-Deputado desta 
Casa; jornalista América Antunes, Presidente da Federação 
Nacional dos Jornalistas; Deputado Mauro Lobo, Secretário de 
Estado de Ciência e Tecnologia, senhoras, senhores, 
convidados, jornalistas, companheiros, o Sindicato dos 
Jornalistas, desde a origem, fez-se herdeiro da história 
democrática desse País. Surgiu em 6/9/45, quando a 
democracia despertava, revigorada com a vitória dos aliados 
na II Guerra Mundial. Tempos libertos, mas não plenos. 
Se, no século passado, partiu desta terra o ato de repúdio 

à ordem régia que proibiu o uso da imprensa no Brasil, em 
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nosso século foi o Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais 
a primeira voz de rebeldia contra a legislação perversa e 
fascista imposta, na época, à organização sindical 
brasileira. A entidade mostrava a que vinha. Nascia já sob o 
signo da luta contra os inimigos da liberdade. 

Na década de 60, quando a nuvem autoritária toldou os 
horizontes nacionais, a instituição fez-se trincheira, 
bastião avançado da resistência democrática. Quando as 
verdades eram ditas à meia voz, como se se envergonhassem de 
serem verdades, sob o teto da Casa do Jornalista abrigavam-
se os que ousavam fazer da palavra instrumento denunciador 
do arbítrio e da prepotência. 

Cinqüenta anos se passaram desde aquele 6/9/45. O 
Sindicato, nascido da coragem e do idealismo, cresceu e 
consolidou-se. Cresceu mais que tudo em seu patrimônio 
humano e moral, em seu compromisso com a imprensa livre, com 
a justiça e com a democracia. Não pensem que foi meio século 
de facilidades. Muitos tombaram sob a opressão dos que 
desprezam a força do direito porque só conhecem o direito da 
força. Perseguições e atentados, penúria e dificuldades de 
todo gênero, tudo conspirou contra a entidade. Nada, porém, 
foi grande suficiente para suplantar sua fé no poder da 
palavra, da informação isenta, do trabalho paciente e 
incansável de formar a opinião pública. 
Muito, sem dúvida, ainda precisa ser feito. Entre nós, as 

condições ideais para o exercício do jornalismo ainda estão 
distantes. Os bons serviços que a categoria presta à 
comunidade mineira são resultado do idealismo heróico de 
profissionais comprometidos com seu papel na sociedade. O 
justo reconhecimento do trabalho desses operários da 
comunicação, que não conhecem medo e obstáculos, ainda não 
é, infelizmente, regra geral. 

Temos, no entanto, a certeza de que o Sindicato dos 
Jornalistas, que aprendeu na luta a ser forte e persistente, 
conseguirá vitória sobre vitória, conquistando condições 
dignas para o exercício de uma profissão que é, mais que 
outras, guardiã da dignidade humana. 

Esta Casa, representando o povo mineiro, une-se aos 
sentimentos do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de 
Minas Gerais para comemorar, com justo orgulho, esses 50 
anos. Foram 16 diretorias que, junto com os associados, 
construíram uma história digna do passado e das mais caras 
tradições mineiras . 
Este parlamento presta ao sindicato e a todos os 

jornalistas que militam em Minas Gerais essa homenagem, que 
é a expressão do sentimento de nossa gente. Muito obrigado. 

Palavras do Jornalista Geraldo Melo Corrêa 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais em 

exercício, Deputado Wanderley Ávila; Sr. Secretário José 
Ulisses de Oliveira, representante do Governador em 
exerc1c1o, Dr. Walfrido dos Mares Guia; Senadora e 
jornalista Júnia Marise; Deputado Federal José Santana~- ex-
Presidente desta Sasa; Deputado Federal e jornalista 
Nilmário Miranda; jornalista América Antunes, Presidente da 

/ 
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Federação Nacional dos Jornalistas; Deputado Mauro Lobo, 
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia; Deputado 
Federal Tilden Santiago, ex-Presidente do Sindicato dos 
Jornalistas; companheiros e demais presentes. nem a 
diretoria atual, nem as anteriores, nem os jornalistas 
mineiros poderiam se apropriar desta grande festa de 
comemoração dos 50 anos do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Minas Gerais. 

Não seria direito considerarmos como nossa a alegria desta 
comemoração, pois esse sindicato já nasceu com enorme 
sensibilidade para entender os problemas do Brasil, 
considerando-se responsável pela procura incessante de 
soluções. 

Nosso sindicato nasceu e se criou na resistência, 
amadurecendo conceitos éticos e de direito que forjaram o 
exercício profissional do jornalista e destacaram uma 
profissão pautada pela liberdade e pela democracia, cujo 
único limite é a responsabilidade. 
Se repassarmos as páginas de nossa história, de maneira um 

pouco mais critica, iremos encontrar, no movimento que 
congregava gráficos, editores, escritores e jornalistas em 
1935, algumas receitas para superar a crise por que passa o 
movimento sindical na atualidade. 
Aquele pequeno grupo que se reunia sob a sigla da União dos 

Trabalhadores do Livro e Jornal, sabiamente, aliava a luta 
sindical por melhores salários e condições de trabalho à 
intensa participação na luta social, reclamando do 
autoritarismo e empunhando a bandeira das liberdades 
democráticas. 
Sob essa máxima, criava-se, no dia 6 de setembro de 1945, o 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Ali 
se iniciava uma história de resistência, de prisões, de 
arbitrariedade, de intimidações, mas também de coragem e de 
ousadia. 
Seu primeiro Presidente, Ney Otaviano Bernis, liderava a 

categoria contra o preconceito do Governo Federal e exigia 
que os profissionais mineiros tivessem os salários 
equiparados aos de seus colegas do Rio e de São Paulo. 
Talvez, tenha sido essa a primeira vitória em direção à 
conquista da dignidade profissional. Cumprindo, ainda, o 
compromisso de resistência, essa diretoria se recusou a 
apresentar os atestados ideológicos de seus membros, 
exigidos, na época, como forma de coerção e controle dos 
futuros líderes sindicais, enfrentando de forma corajosa a 
ditadura de Vargas. 

As intermináveis reuniões sucediam em duas pequenas salas 
da Av. Afonso Pena, travando-se um rico debate sobre a nossa 
profissão e a conjuntura autoritária da época. Uma profissão 
que teve seu primeiro decreto-lei de regulamentação em 30 de 
novembro de 1938, já pesando sobre ela o braço impiedoso do 
Estado, que exigia para o exercício profissional não 
qualquer tipo de formação superior ou acadêmico, mas o 
atestado de folha-corrida, cujo teor isentasse o proponente 
de processos ou de condenações por crime contra a segurança 
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Era a fórmula encontrada pelo Governo de manter o controle 
absoluto da informação e, por conseqüência, dos partidos 
políticos, dos sindicatos e da sociedade civil organizada. 

Por ali passaram exímios jornalistas comprometidos com a 
profissão e com os ideais democráticos, como os saudosos Cid 
Rebello Horta, José Frederico Sobrinho, Ricardo de Carvalho 
e Gonçalo Coelho dos Santos. 

Estão ainda hoje, participando da vida sindical, alguns de 
forma mais modesta, mas sempre presentes, com seus 
conselhos, com suas experiências, com suas histórias, 
corrigindo os nossos erros, os nossos colegas, Prof. José 
Mendonça, Virgílio de Castro Veado, Salomão Borges, Dídimo 
Paiva, Washington Mello, Paulo Lott, Tilden Santiago e, mais 
recentemente, o Manoelzinho - Manoel Guimarães - assim como 
Luiz Carlos Bernardes Peninha, América Antunes, alçado pela 
segunda vez à presidência da nossa Federação Nacional, e o 
nosso companheiro e diretor, Aluisio Morais. 
Todos eles, em seu tempo, souberam honrar o cargo de 

Presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas. Apesar de 
muitas vezes em condições adversas, foram combatentes 
irreprováveis pela dignidade do jornalista e pela liberdade 
de imprensa. Durante o período negro da ditadura militar, já 
em sede própria, conquistada em 1966 pelo então Presidente 
Virgílio de Castro Veado, o Sindicato respondia de forma 
corajosa à provocação covarde dos militares que tomaram de 
assalto o Pais, deixando uma marca de sangue em nossa 
história. 

Foi redigido, na sede do Sindicato dos Jornalistas, um 
documento público que traduzia a indignação contra o regime 
instalado pela força e protestava contra as prisões 
arbitrárias dos jornalistas Celius Aulicus, o nosso saudoso 
General, Ponce de León, e nosso eterno conselheiro, Guy de 
Almeida. A partir daí, muitos foram os protestos que 
nasceram entre aquelas paredes e ganharam as ruas. 

Dessa forma, com ousadia e coragem, o Sindicato se tornava 
uma ilha de democracia num país do .terror, abrigando 
centenas de pessoas que resistiam ao Estado autoritário. As 
portas sempre abertas do Sindicato estimularam outros grupos 
a formarem ali os seus próprios sindicatos, seus movimentos, 
suas associações, porque ali não havia, e não há, nenhuma 
censura ideológica. Todos os que defendiam arduamente a 
democracia encontravam guarida na Casa dos Jornalistas e ali 
exerciam o seu direito sagrado à livre expressão, ensaiando 
uma luta que ganharia, alguns anos depois, as ruas do Pais. 
Esta ousadia, no entanto, também atraia a raiva dos nossos 

opositores, que se aproveitavam da noite para destilar a sua 
covardia. Fomos vítimas de ataques a bomba e furtos mal 
explicados e ainda, recentemente, os ditadores de plantão 
tentaram inutilmente nos intimidar pela força. Eles, 
infelizmente, estão soltos e isto vem a provar que nossa 
tarefa de construir a democracia ainda não terminou. 

Como respostas às agressões, nós reconstruímos as paredes, 
revigoramos as nossas convicções e partimos em rumo a um 

/ 
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Brasil democrático e livre, sem atropelos e sempre 
direcionados para a justiça social e a solidariedade humana. 
Depois de 50 anos de luta, estamos todos orgulhosos de saber 
que, a qualquer agressão contra o Sindicato e a Casa dos 
Jornalistas, toda a sociedade se levanta em um protesto 
uníssono, que faz calarem-se os opositores, pois nossa 
entidade se tornou símbolo da democracia e da liberdade. 

Entendemos que um dos pilares de qualquer regime livre é a 
liberdade de imprensa. Não presenciaremos o exercício da 
cidadania enquanto todos os cidadãos não estiverem 
plenamente informados e, dessa forma, capazes de decidir o 
seu próprio destino. Aí reside a tarefa social do 
jornalista. Por isso, quando o Sindicato ~mpunha a bandeira 
da valorização profissional, por salários dignos e por 
condições de trabalho, quer também garantir esse direito 
legítimo à informação. 
Não podemos, portanto, compactuar com a realidade em que 

vive grande parte dos jornalistas de Minas, principalmente 
os repórteres, aqueles que estão na ponta da notícia e são a 
essência do jornalismo. Gostaríamos, com a permissão dos 
senhores, de lançar um alerta aos empresários da Comunicação 
em Minas: Valorizem seus profissionais, invistam neles. São 
eles que irão revigorar a imprensa mineira. São eles que, de 
forma apaixonada, vibrante, podem trazer um novo alento a 
este mercado. 

Não serão os mirabolantes projetos gráficos, as cores 
espetaculares, as invenções da teleinformática que 
revolucionarão esta secular profissão. Ao contrário, a 
solução está aqui, nesses profissionais. São eles hoje os 
autores da história que se contará daqui a outros 50 anos. 
Portanto, meus amigos, gostaríamos de transformar esta 
grande festa também num momento de reflexão, pois só seremos 
verdadeiros profissionais à medida que tivermos a capacidade 
de repensar o jornalismo, descobrir novas formas, afugentar 
os vícios, escorar-nos nos princípios éticos e amadurecermos 
na experiência de nossos mestres e antecessores. 

Em nome de toda a categoria, agradecemos ao Deputado 
Alencar da Silveira Júnior pela proposição desta sessão 
solene, que muito nos honra, e a todos os Deputados desta 
Casa. Esta modesta homenagem aos ex-Presidentes do Sindicato 
dos Jornalistas é para nós a reafirmação do compromisso 
selado em setembro de 1945, quando se colocou o Sindicato no 
centro da luta democrática. Pesa sobre nós a 
responsabilidade destes 50 anos que, neste momento, 
dividimos com todos aqueles que acreditam num novo pais, 
onde a m1ser1a será substituída pela dignidade, a censura 
pela liberdade e a competição pelo sentimento universal da 
solidariedade. Estes serão os pilares de um regime livre que 
um dia, sem dúvida, iremos conquistar, com liberdade de 
imprensa e dignidade profissional. Muito obrigado. 

Entrega de Comendas 
o locutor (Sr. José Soares Júnior) o Sindicato ~dos 

Jornalistas Profissionais de Minas tornou-se símbolo da 
defesa da liberdade de imprensa e da democracia. Em seus 50 



anos de história, foi alvo 
terroristas, que se frustraram 
aqueles que sempre acreditaram 
povo. 

427 

da ação de ditadores e 
nas tentativas de intimidar 
em nosso País e em nosso 

Neste cinqüentenário, a homenagem aos ex-Presidentes do 
Sindicato, que dedicaram anos de suas vidas à preservação 
desse sonho, construindo, com suas palavras, escritas ou 
faladas, a consciência do direito, da ética e da liberdade. 
Convidamos, agora, o jornalista Geraldo Melo Corrêa, atual 

Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de 
Minas Gerais, para agraciar o primeiro Presidente do 
Sindicato dos Jornalistas, gestões 1945 a 1950 e 1955 a 
1957, jornalista Ney Otaviano Bernis. (-Pausa.) 
Neste momento, o jornalista Ney Otaviano Bernis passa a 

agraciar os demais ex-Presidentes do Sindicato. Convidamos o 
jornalista José Mendonça, gestão 1951 a 1953. (-Pausa.) 
Para receber a comenda em memória do jornalista Cid Rebelo 

Horta, gestão 1953 a 1955, convidamos o seu filho, Rodrigo 
Andrade Rebelo Horta. (- Pausa.) Convidamos para receber a 
comenda em memória do jornalista José Frederico Sobrinho, 
gestão 1957 a 1961, a sua filha, Lílian Fontes Frederico. 
Convidamos, para receber a comenda em memória do jornalista 
Ricardo de Carvalho, gestão 1961 a 1963, a sua esposa, Sra. 
Grace Portela Carvalho Barbosa. (- Pausa.) Convidamos, para 
receber a comenda em memória do jornalista Gonçalo Coelho 
dos Santos, gestão 1963 a 1965, a sua esposa, Sra. Déa Melo 
Santos. (- Pausa.) Jornalista Dídimo Miranda de Paiva, 
gestão 1975 a 1978. (-Pausa.) Jornalista Washington Tadeu 
de Melo, gestão 1978 a 1980. (-Pausa.) Jornalista Paulo 
Emílio Coelho Lott, gestão 1979 a 1981. (- Pausa.) 
Convidamos o Deputado Federal, jornalista Tilden José 
Santiago, gestão 1981 a 1984. (-Pausa.) Jornalista Manoel 
Marcos Guimarães, gestão 1984 a 1987. (-Pausa.) Jornalista 
Luis Carlos de Assis Bernardes, gestão 1987 a 1990. (-
Pausa.) Convidamos o Presidente da Federação Nacional dos 
Jornalistas- FENAJ- jornalista América César Antunes, 
gestão 1990 a 1992. (- Pausa.) 

Neste momento, encerrando a entrega de comendas, o 
Presidente do Sindicato dos Jornalistas, Ney 
Bernis, agraciará o atual Presidente, jornalista 
Melo Corrêa. 

- Procede-se à entrega da comenda. 
Palavras do Jornalista América Antunes 

primeiro 
Otaviano 

Geraldo 

Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila, Presidente em exerc1c1o 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. 
Sr. José Ulisses de Oliveira, Secretário de Estado de 
Comunicação Social; Exmo. Sr. jornalista Geraldo Melo 
Corrêa, Presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas e 
meu grande amigo; Exma. Sra. Senadora Júnia Marise; Exmo. 
Sr. Senador Francelino Pereira; Deputado Federal José 
Santana de Vasconcellos; Deputado Federal Nilmário Miranda; 
Deputado Federal Tilden Santiago; Exmo. Sr. Secretário de 
Ciência e Tecnologia, Deputado Macro Lobo; senhoras e 
senhores, é grande a nossa satisfação em estar aqui 
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recebendo esta homenagem, em nome dos ex-Presidentes do 
Sindicato dos Jornalistas de Minas, nas comemorações de seu 
cinqüentenário. Em tempos de exaltação à busca de saídas 
individuais, de elogio ao "ego" e do "cada um por si", é um 
orgulho para nós esta homenagem, esta comemoração pelo 
aniversário de uma entidade, que é fruto do trabalho 
coletivo, da luta daqueles que nas mais difíceis situações 
destes últimos 50 anos ousaram acreditar na união, na 
solidariedade e na cooperação. 
Hoje, como antes, o sistema tenta confinar tais princípios 

de união e luta coletiva às páginas da literatura 
arqueológica, exemplos de esperanças utópicas ou 
radicalismos. Porém, a trajetória do Sindicato dos 
Jornalistas e o seu cinqüentenário são a prova de que 
justiça social, democracia, liberdade e cidadania 
aspirações permanentes da humanidade - só serão possíveis 
exatamente com a união, a solidariedade e a cooperação entre 
os homens. 

Esta é a lição dos 50 anos. 
Mas vivemos tempos ainda mais complexos: a velocidade das 

transformações tecnológicas exalta a era das comunicações, 
da interação via computadores e da sociedade da informação. 
No entanto, este fascinante e mistificado progresso 
tecnológico não resolveu uma ex1gencia fundamental da 
sociedade contemporânea: a democratização das comunicações. 
De fato, da Walt Disney à Globo, os grandes grupos de 
multimídia que se conformam em todo o mundo acabam por 
determinar a agenda política, econômica e cultural -o dia-
a-dia das pessoas -, sem submeter-se a qualquer interesse 
público ou controle democrático. Neste cenário, o grande 
desafio que se coloca desde já é tornar os meios de 
comunicação permeáveis à sociedade, sujeitos aos interesses 
sociais. Mas o que fazer para que esta extraordinária 
conquista da humanidade - os meios de comunicação - seja 
colocada a serviço do pluralismo, da democracia e da ética? 

Estamos convictos de que esta será a tônica dos próximos 50 
anos do Sindicato dos Jornalistas de Minas e temos certeza 
de que os mesmos compromissos que guiaram o trabalho de 
todos nós até agora estarão presentes em setembro de 2045. 
Quem sabe poderemos, naquele aniversário, estar comemorando 
a conquista dos objetivos de nossas gerações: um país 
democrático e com justiça social, sem fome e miséria, para o 
qual os jornalistas e os meios de comunicação deram a sua 
contribuição, resgatando a informação como um bem social e 
um direito de cidadania? 

Em nome de todos os ex-Presidentes, dos ex-Diretores e dos 
funcionários que, com paixão e trabalho, deram o melhor de 
seus esforços para esta luta, nosso muito obrigado. 

Apresentação do Coral da ASTER 
o Sr. Presidente Convido os presentes a ouvir a 

apresentação do Coral da ASTER, que interpretará 
"Vira, Virou", de Kleiton e Kledir, e "Andança", 
e Tapajós, sob ~ regência do Maestro Sérgio Lúcio 

- Procede-se à apresentação. 

as músicas 
de Caymmi 

Alves. 
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Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a honra de proceder 

à entrega de uma placa alusiva a esta comemoração ao 
jornalista Geraldo Melo Corrêa, Presidente do Sindicato dos 
Jornalistas, com os seguintes dizeres: "Ao Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, no cinqüentenário 
de sua fundação, a homenagem e o reconhecimento do Poder 
Legislativo pelo seu histórico compromisso com a liberdade e 
pela sua permanente defesa dos valores democráticos, aliados 
ao exercício sempre independente de representação sindical 
dos jornalistas mineiros". 

Palavras do Sr. Presidente 
Esta solenidade que a Assembléia Legislativa promove em 

homenagem ao cinqüentenário de fundação do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais de Minas Gerais transcende o 
caráter meramente protocolar para configurar-se como 
autêntico ato público, que reconhece, na instituição da Av. 
Álvares Cabral, um valoroso instrumento de luta e de 
afirmação das liberdades políticas em Minas e no Brasil. 

Efetivamente, se o Sindicato dos Jornalistas nasceu sob o 
signo da restauração democrática de 1945, ele se tornaria, 
nas décadas de 60 e 70, também um símbolo como trincheira de 
resistência ao arbítrio e à prepotência dos donos do poder. 
Seus Presidentes e seus Diretores, bem como seus associados, 
jamais desertaram deste compromisso que é gênese e razão de 
ser do próprio sindicato - o compromisso de servir à causa 
democrática, servindo à liberdade de pensamento e de 
informação. 
A informação nos dias de hoje constitui, mais do que em 

qualquer outra época da história da humanidade, um bem 
imprescindível ao ser humano. Organizando-se em comunidades, 
por natureza, por vínculos sociais e afetivos e por 
necessidade de preservação de valores e conquistas, criando 
e permutando conhecimentos e experiências, o homem fez do 
saber coletivo e acumulado seu principal instrumento de 
evolução. 

Como parte desse processo, a comunicação, em suas múltiplas 
formas, tornou-se tão indispensável ao cidadão 
contemporâneo, que sem ela seria difícil imaginar o 
desempenho de qualquer atividade, seja no esmero da 
inteligência, no aprofundamento das ciências, na gestão dos 
empreendimentos econômicos, no exercício político e mesmo no 
cumprimento das tarefas quotidianas, por mais 
despretensiosas ou elementares que possam parecer. 

~ 
~ 

O processo de comunicação, que a tecnologia parece tornar 
cada vez mais instantâneo e universal, tem como função 
precípua propiciar à cidadania a prerrogativa de exercer, de 
forma consciente e participativa, seus direitos e deveres 
como instância primeira e última da própria organização 
social e política da sociedade. Exatamente aí se insere uma 
extraordinária convergência entre os destinos do Poder 
Legislativo e da imprensa. O primeiro, como órgão de 
representação popular, e a segunda, como rosto e voz da 
opinião pública, só podem prosperar e exercer a plenitude de 

I 
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suas atribuições na exata medida em que se afirmem graus 
crescentes do exercício democrático no conjunto da própria 
sociedade. 

Não por coincidência, nossas instituições têm sido, ao 
longo do tempo, aliadas, forças solidárias de movimentos 
políticos e sociais que hoje integram a história de Minas e 
do País, pois ambas estão a serviço, em espaços diferentes, 
de objetivos comuns, que convergem na construção democrática 
das instituições brasileiras. Em sua missão de buscar 
incessantemente a verdade, de apontar erros e acertos, de 
denunciar abusos e irregularidades, de questionar 
comportamentos ímprobos, de manter acesa a discussão sobre 
os valores éticos, de retratar as condições de vida da 
população, de analisar o desempenho dos órgãos e 
instituições públicas, a imprensa exerce um papel 
fundamental como força de equilíbrio e como consciência 
crítica da sociedade. 
Sabemos que o jornalista, agente por excelência dessa 

complexa e difícil missão, carrega consigo uma grave 
responsabilidade no constante exercício de consciência sobre 
as informações de que dispõe, em vista das repercussões que 
podem advir de sua divulgação. Daí a responsabilidade e 
também a grande contribuição que o profissional da imprensa 
aporta à sociedade ao fornecer-lhe, no vasto painel 
informativo produzido pelos veículos de comunicação. 
elementos que alimentam a reflexão sobre sua realidade, 
extraindo daí os rumos adequados para transformar essa 
realidade. 
Através desse exercício de transparência, a imprensa nos 

proporciona uma plataforma avançada para consolidarmos os 
caminhos da democracia. Eis porque, com justa razão, a 
imprensa também é conhecida como "Quarto Poder", expressão 
que, no passado recente da vida política brasileira, se 
transformou em poder primordial para que a Nação vencesse 
uma delicada transição dentro dos quadros constitucionais 
vigentes. 

Em sintonia fina com sua função representativa, o Sindicato 
dos Jornalistas de Minas Gerais jamais permaneceu a reboque 
das alternativas vividas pela imprensa e pelos profissionais 
que representa. Tem sido, neste meio século, sem nenhum 
favor, uma instituição de vanguarda em nosso Estado, sempre 
abrindo espaço ao debate, sempre de portas abertas para 
questões de relevante interesse social, além de exercer, com 
dignidade e altivez, suas atribuições específicas no campo 
das relações entre o capital e o trabalho. 

Também homenageamos hoje os fundadores desse valoroso 
sindicato, assim como aqueles que o presidiram ao longo 
desses 50 anos. São nomes que se projetaram tanto no 
exercício profissional da imprensa como em múltiplos e 
diversos campos de trabalho, incluindo aqueles que foram 
convocados para altas missões na vida pública, no passado e 
no presente. O risco de uma omissão, por única que fosse, 
nos impede de nomeá-los, mas seus nomes transcendem a esfera 
pessoal, pois têm dedicado suas vidas ao bem comum da 
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sociedade, conscientes de que a verdadeira vida é aquela que 
se vive pelo bem do outro, a serviço do semelhante, em favor 
do interesse geral. 

Por isso, por essa visão do processo coletivo, que é bem 
nítida em seus dirigentes, líderes e principais 
colaboradores, os 50 anos do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Minas Gerais pertencem ao patrimônio de 
todos nós, porque são 50 anos forjados e construídos com a 
serena e generosa coragem daqueles que sabem não pertencer 
apenas a uma corporação de trabalho. Souberam e sabem, ontem 
e hoje, que representam valores e princípios inscritos nas 
páginas da própria história da humanidade, pois a liberdade, 
a maior igualdade, a melhor justiça representam uma 
construção coletiva, o processo social de um vir-a-ser, que 
dignifica, nas lutas do passado e nas conquistas do futuro, 
a própria consciência de cada ser e de todos os seres que 
integram a condição humana. 
Que a história dos próximos 50 anos seja 

mesmos valores que dignificam o homem e 
criador, na edificação de uma sociedade 
humana, o desafio mais urgente de nosso 
País. Obrigado! 

ENCERRAMENTO 

escrita com esses 
o seu trabalho 

mais justa e mais 
tempo e de nosso 

o Sr. Presidente Cumprido o objetivo da convocação, a 
Presidência agradece a presença das autoridades e demais 
convidados, encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária de debates de segunda-feira, dia 18, às 20 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas do dia doze de setembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Antônio 
Genaro, Arnaldo Penna e Anivaldo Coelho, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os 
trabalhos, informa que a reun1ao se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Simão 
Pedro Toledo que proceda à leitura da ata da reun1ao 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Passa-se à 2ª parte da reunião, com a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o 
Deputado Simão Pedro Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 
70/95, emite parecer no qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria. Submetido a discussão e a votação, é aprovado o 
parecer. o Deputado Arnaldo Penna, relator dos Projetos de 
Lei nQs 345 e 368/95, emite pareceres, mediante os quais 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
jurídícidade das proposições. Submetidos a discussão e 
v0tação, são aprovados os pareceres. O Deputado Simão P9dro 
Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 371/95, emite parecer 
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no qual conclui pela constitucionalidade, pela juridicidade 
e pela legalidade da matéria com as Emendas nQs 1 e 2, que 
apresenta. Na fase de discussão, o Deputado Anivaldo Coelho 
faz uso da palavra e solicita vista do parecer, o que é 
deferido pela Presidência. O Deputado Arnaldo Penna, relator 
do Projeto de Lei nQ 378/95, solicita prazo regimental para 
emitir seu parecer, o que é deferido pela Presidência. 
Registra-se, neste momento, a presença do Deputado Almir 
Cardoso. O Deputado Simão Pedro Toledo, relator do Projeto 
de Lei nQ 380/95, emite parecer no qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria com a Emenda nQ 1, que apresenta. Na fase de 
discussão, o Deputado Almir Cardoso, autor da proposição, 
tece considerações a respeito da conveniência do projeto e 
solicita aos parlamentares que o aprovem. Após discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Às 10h30min, o Presidente 
suspende os trabalhos para que se realize a Reunião Conjunta 
das Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública, de Assuntos Municipais e Regionalização e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Às 12h45min, o 
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, reabre os trabalhos. 
Registra-se a presença dos Deputados Arnaldo Penna, Leonídio 
Bouças e Alencar da Silveira Júnior (substituindo este ao 
Deputado Marcelo Gonçalves, por indicação da Liderança do 
PDT). Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna, relator do 
Projeto de Lei nQ 396/95, apresenta requerimento solicitando 
seja a proposição baixada em diligência, o que é deferido 
pela Presidência. Ainda com a palavra, o Deputado Arnaldo 
Penna, relator do Projeto de Lei nQ 400/95, emite parecer no 
qual conclui pela inconstitucionalidade, pela 
antijuridicidade e pela ilegalidade da matéria. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Nos termos do 
Regimento Interno, o Projeto de Lei nQ 400/95 é encaminhado 
ao Plenário para inclusão em ordem do dia. Com a palavra, o 
Deputado Geraldo Santanna, relator do Projeto de Resolução 
nQ 416/95, emite parecer no qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria. Submetido a discussão e a votação, é aprovado o 
parecer. Passa-se à 2ª fase da Ordem do Dia, com a discussão 
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Presidente passa a palavra ao 
Deputado Leonídio Bouças, que emite pareceres que concluem 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei nQs 399, 403/95, e pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
Projeto de Lei nQ 401/95 com a Emenda nQ 1, que apresenta. 
Submetidos a discussão e a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna Anivaldo 

Coelho - Simão Pedro Toledo. 
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ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL 
Às dez horas e quarenta minutos do dia dezessete de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Djalma Diniz, Glycon Terra Pinto e 
Anderson Adauto, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Djalma Diniz, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Glycon 
Terra Pinto que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. A seguir, o Presidente distribui ao 
Deputado Anderson Adauto o Requerimento nQ 585/95, de 
autoria do Deputado Ivair Nogueira. Passa-se à 2ª parte da 
reunião, com a votação de proposições de deliberação 
conclusiva da Comissão. O Deputado Anderson Adauto emite 
parecer oral, concluindo pela aprovação da proposição a ele 
distribuída. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Djalma Diniz, Presidente Paulo Schettino Miguel 

Martini. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 309/95 
Comissão de Defesa Social 

Relatório 
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado João 

Batista de Oliveira, tem como objetivo tornar públicos os 
documentos dos arquivos do Departamento de Ordem Política e 
Social - DOPS -, relativos ao período de 1964 a 1985. 

Publicado em 17/6/95, foi o projeto distribuído à Comissão 
de Constituição e Justiça, que, em 22/8/95, emitiu parecer 
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria. 
Agora, para atender ao disposto no art. 195, c/c o art. 

103, VII, "c", do Regimento Interno, vem a proposição a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A proposição ora apreciada tem como objetivo franquear à 

população o acesso aos arquivos mantidos pelo extinto DOPS, 
durante o período de exceção. 

É de suma importância para a sociedade a medida sugerida no 
projeto. Não se justifica, em um regime democrático, a 
manutenção de arquivos fechados, sob o monopólio de 
organismos de repressão que operaram durante o regime 
autoritário. 

Nada mais justo do que se 
que, à época, colocaram 
democracia o pleno acesso 
no DOPS e mantidos até hoje 

permitir, principalmente àqueles 
sua liberdade a serviço da 

a todos os documentos arquivados 
sob sigilo absoluto. 
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Ao se trazerem tais documentos e informações ao domínio 
público, não há dúvida de que estaremos possibilitando o 
conhecimento de uma parte da história política do País, 
sobre a qual deve ser feita uma profunda reflexão, com 
vistas a se planejar um futuro menos sombrio. 

Assim, entendemos que o projeto em tela merece a plena 
acolhida desta Casa, pois, além de oportuno, traz uma 
inquestionável contribuição para o aprimoramento da 
democracia. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos 

turno, do Projeto de Lei nQ 309/95 
nQ 1, da Comissão de Constituição e 
Sala das Comissões, 14 de setembro 
Djalma Diniz, Presidente - Miguel 

Schettino. 

pela aprovação, no 1Q 
na forma do Substitutivo 
Justiça. 
de 1995. 
Martini, relator- Paulo 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 19 DE SETEMBRO DE 1995 

. Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
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SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas-
Correspondência: Oficios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei Complementar 
nQs 7 e 8/95 Projetos de Lei nQs 464 a 474/95 
Requerimentos nQs 726 a 734/95 - Requerimentos dos Deputados 
Romeu Queiroz (2), Paulo Schettino e Jorge Hannas 
Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde e Ação 
Social, de Fiscalização Financeira e de Defesa Social e dos 
Deputados Dimas Rodrigues, Paulo Schettino e Wanderley Ávila 
- Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Durval Ângelo -2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Decisão de não-recebimento de 
proposição- Questões de ordem- Designação de Comissões: 
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 18/95 - Leitura de comunicações 
apresentadas - Requerimentos: Requerimentos dos Deputados 
Romeu Queiroz (2), Paulo Schettino e Jorge Hannas; aprovação 
- Requerimento do Deputado Geraldo Santanna; deferimento; 
discurso do Deputado Antônio Júlio- Questão de ordem 
Registro de presença - 2ª Fase: Discussão e votação de 
proposições: Votação, em turno único, do Projeto de Lei nQ 
343/95; questão de ordem; chamada para recomposição de 
"quorum"; inexistência de número regimental para votação-
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 

8 

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

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Atas 

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

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

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Sepúlveda Pertence, Presidente do STF, comunicando 
que esse Tribunal, em sessão plenária realizada em 6/9/95, 
recebeu, em parte, os embargos declaratórios para retificar 
erro material na decisão proferida em 1Q/11/93 e que passa a 
considerar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nQ 348-8/600. 

Do Sr. Ilmar Galvão, Ministro do STF, solicitando, a fim de 
instruir o processo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nQ 1340-8/600, informações sobre o que foi alegado na 
petição da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. 

Do Sr. Onofre Santo Agostini, Presidente em exercício da 
Assembléia Legislativa de Santa Catarina, agradecendo o 
envio da coleção "Cidadão Mirim". 

Do Sr. Francisco Horta, Deputado Federal, manifestando seu 
apoio ao pleito contido em oficio enviado por esta 
Assembléia. 

Do Sr. Jair Siqueira, Deputado Federal, em atenção ao 
Ofício nQ 1.433/95/SGM, comprometendo-se a apreciar o 
assunto e dar o apoio necessário. 

Do Sr. Jair Soares, Deputado Federal, informando que irá 
analisar o assunto de que trata o Ofício nQ 1.502/94/SGM. 

Do Sr. Odelmo Leão, Deputado Federal, agradecendo o convite 
para participar da reunião especial comemorativa dos 50 anos 
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas. 

Do Sr. João Pinto Ribeiro, Secretário de Estado da Criança 
e do Adolescente, informando que, até a transferência 
definitiva das atribuições da FEBEM para a SECAO, as 
atividades, os recursos orçamentários, os contratos, os 
convênios e o património da FEBEM continuam sob a gestão da 
Presidência desse órgão. 

Do Sr. Arnaldo de Oliveira Chaves, Prefeito Municipal de 
Igarapé, informando que esse município é contrário à 
emancipação do Distrito de São Joaquim de Bicas e 
solicitando, a fim de instruir as medidas judiciais 
cabíveis, certidão de inteiro teor ou cop1a xerográfica 
autenticada do requerimento desta Assembléia ao T~E para a 
realização de consulta plebiscitária no referido distrito. 
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Dos Srs. Emydio Moreira Filho, Prefeito Municipal de 
Camanducaia; Semir Tebit, Prefeito Municipal em exercício de 
Alto do Rio Doce; Pedro Vieira da Silva, Prefeito Municipal 
de Capelinha; Milton Ayres de Figueredo, Prefeito Municipal 
de Alvinópolis; Francisco de Paula Menezes Rossi, Prefeito 
Municipal de Ouro Fino; Carlos Alberto Andrade Godinho, 
Prefeito Municipal de Varzelândia (2); Juarez Eufrásio de 
Carvalho, Prefeito Municipal de Formiga; Nílzio Barbosa, 
Prefeito Municipal de Tiradentes; Elder de Souza Fragoso, 
Prefeito Municipal de Córrego Novo; Edson Souza, Prefeito 
Municipal de Águas Formosas; Joaquim Gonçalves Sobrinho, 
Prefeito Municipal de Monte Azul; Wilson de Sousa Vieira, 
Prefeito Municipal de Santa Luzia; Iton Reis, Prefeito 
Municipal de Baldim; Pedro Roberto de Menezes Neto, Prefeito 
Municipal de Janaúba; Luiz Tadeu Leite, Prefeito Municipal 
de Montes Claros; Laurindo Belém Ferreira, Prefeito 
Municipal de Montalvânia; Rútilo Eugênio Cavalcanti Filho, 
Prefeito Municipal de Urucuia; José Felipe Mata Coelho, 
Prefeito Municipal de Minas Novas; Raimundo Benoni Rufino 
Franco, Prefeito Municipal de Salinas; Arnaldo de Oliveira 
Chaves, Prefeito Municipal de Igarapé; Francisco Rodrigues 
da Cunha, Prefeito Municipal de Mateus Leme (2); Hermes 
Goulart Filho, Prefeito Municipal de Mendes Pimentel; Miguel 
Salomão Neto, Prefeito Municipal de São Tiago; Adélio 
Martins Campos, Prefeito Municipal de Unai (2); Soelson 
Barbosa Araújo, Prefeito Municipal de Turmalina; Francisco 
de Assis Simões, Prefeito Municipal de Brasília de Minas; 
Tiburtino Colares da Silveira, Prefeito Municipal de 
Francisco Sá; Manoel Andrade Capuchinho, Prefeito Municipal 
de São João do Paraíso; Sérgio Cortines Chiconeli, Prefeito 
Municipal de Mirai; Luciano Pessoa de Andrade Lira, Prefeito 
Municipal de Ataléia; José Gomes do Couto, Prefeito 
Municipal de Dom Silvério; Maria Raimunda de Faria Costa, 
Prefeita Municipal de Rio Pardo de Minas (3); Fernando 
Renato Batista Calixto (2), Prefeito Municipal de Bocaiúva, 
prestando informações referentes a emancipação de distritos. 

Do Sr. José Afonso de Castro, Prefeito Municipal de São 
José do Jacuri, solicitando prorrogação do prazo para 
emancipação do Distrito de Frei Lagonegro. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Dos Srs. Fernando José Pinto, Prefeito Municipal de 
Delfinópolis; Pedro S. Romanelli, Presidente do Sindicato 
dos Condutores de Veículos Rodoviários de Passos; Ari 
Francisco Neto, Venerável Mestre da Loja Maçônica Deus 
Universo Virtude; R. A. Lobato, da Intersindical Trabalhista 
do Sul e Sudoeste de Minas Gerais; José Luiz Cardoso Cruz, 
Diretor para Assuntos Parlamentares do Sindicato dos 
Eletricitários de Furnas e DME, solicitando apoio à 
indicação da cidade de Passos como sede da reg1ao 
administrativa do Sudoeste. (- Anexem-se ao Projeto de Lei 
nQ 343/95.) 

Do Sr. Carlos Alberto Ferreira, Presidente da Câmara 
Municipal de Araxá, apresen~ando seu protesto contra as 
possíveis mudanças que a reforma fiscal poderá acarretar, 
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causando prejuízos ao Serviço Social do Comércio - SESC. 
Do Sr. Cícero Gomes da Silva, Presidente da Câmara 

Municipal de Ribeirão Preto, SP, encaminhando cópia de 
requerimento aprovado por essa Câmara, no qual se solicita a 
criação, pelo Congresso Nacional, de uma CPI para apurar as 
ameaças, insinuações e denúncias do Senador Antônio Carlos 
Magalhães no caso da intervenção do Banco Central no Banco 
Económico. 

Do Sr. Aluizio Fantini Valéria, Presidente da RURALMINAS, 
encaminhando, em atenção a pedido da Comissão de 
Agropecuária, processo em nome de Rosinéia Maria do 
Nascimento e informando que foram cumpridas as diligências 
solicitadas. (-À Comissão de Agropecuária.) 

Do Sr. Rodrigo Octávio Coutinho Filho, Diretor-Geral do 
Departamento Estadual de Obras Públicas DEOP , 
encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado Hely 
Tarquinio, relação dos pagamentos efetuados em razão de 
obras de reforma e acréscimo no Hospital Antônio Dias, no 
Município de Patos de Minas. 

Do Coronel-Aviador Edvard Rodrigues Vieira, Comandante do 
Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica- CIAAR -, 
informando, em atenção a requerimento do Deputado João 
Leite, que a cessão do uso do terreno ocupado pelo Aeroporto 
Carlos Prates, foi objeto de Convênio assinado em agosto 
deste ano entre a INFRAERO e o Município de Belo Horizonte. 

Do Cel. PM Lúcio Emílio do Espírito Santo, Coordenador da 
Assessoria Parlamentar da PMMG, informando, em atenção a 
requerimento do Deputado Paulo Schettino (instalação de 
fração policial junto ao garimpo de Capoeirana, no Município 
de Nova Era), que o pedido foi encaminhado ao Comandante do 
7Q Comando Regional de Policiamento, para exame. 

Do Sr. Eustáquio Wagner Guimarães Gomes, Superintendente 
Estadual do Banco do Brasil, informando, em atenção a 
requerimento do Deputado Toninha Zeitune (não-fechamento da 
agência do referido Banco em Monte Belo), que a necessidade 
de adaptação às transformações que vêm atingindo o sistema 
financeiro obrigou aquela instituição a implementar extenso 
programa de ajustes. 

Do Sr. Jaime Ferreira Lopes, Chefe de Gabinete do Deputado 
Federal Chico Ferramenta, informando, em atenção a 
requerimento do Deputado Carlos Pimenta (revisão do ato que 
proibiu a perfuração de poços tubulares para particulares) 
que a solicitação tem merecido toda a atenção. 

Do Sr. Antônio Pinheiro, Secretário Adjunto da Secretaria 
da Criança e do Adolescente, agradecendo convite para 
participar da audiência pública que investigará a 
prostituição infantil na região Norte de Minas. (- À 
Comissão Especial da Prostituição Infantil.) 

Da Sra. Anna Maria Peliano, Secretária Executiva do 
Programa Comunidade Solidária da Casa Civil da Presidência 
da República, informando, em atenção a requerimento do 
Deputado Gil Pereira, que, no caso especifico de Minas 
Gerais, já foram escolhidos os municípios que integrarão o 
programa, nesta primeira etapa, conforme lista anexa. 
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Do Sr. Divino Caixeta, Chefe de Gabinete ao Direter=Gerªl 
do DER-MG (2) informando, em atenção aos Oficios nºs 1.554 e 
1.577/95, respectivamente, que o anel rodo~iãrio de 
Governador Valadares e o trecho de estrada que da acesso ao 
Município de Alpinópolis não possuem denominação oficial. (-
À Comissão de Constituição e Justiça.) 

Do sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor S~perintenden!e 
de Bens Imóveis da Secretaria de Administraçao, em atençao 
ao Ofício nQ 1.552/95, esclarecendo que as informações sob~e 
0 Projeto de Lei nQ 302/95 serão enviadas a esta Casa taç 
logo a Secretari~ d~ ~ducação ~e pronuncie a respeito. (- A 
Comissão de Const1tu1çao e Just1ça.) 

Do Sr. Emílio Santiago Ribas Rodrigues, Presidente da 
Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, 
encaminhando exemplar do "Debate com Fernando Henrique 
Cardoso". 

Do Sr. Su1avan Fornazier, Presidente da Federação 
Democrática dos Servidores Públicos Municipais de Minas 
Gerais, denunciando arbitrariedades do Prefeito Municipal de 
São João de}-Rei contra servidores públicos daquele 
município. (-A Comissão de Administração Pública.) 

Da Sra. Zélia Maria Cavalcanti e outras, Auxiliares de 
Secretaria do Conservatório Estadual de Música Dr. José 
Zóccoli de Andrade, do Município de Ituiutaba, solicitando 
intercessão da Assembléia para a posse dos concursados 
aprovados para aquele órgão. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

Do Sr. José Roberto Fontes Castro, Presidente da Associação 
dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga - ASPARPI -, 
encaminhando cópia de correspondência enviada ao Presidente 
da República solicitando a reavaliação da con~trução de duas 
usinas hidrelétricas no rio Piranga. (- A Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. José Roberto Fontes Castro, Presidente da ASPARPI. 
solicitando o apoio desta Casa à indicação do Município de 
Ponte Nova como sede de região administrativa do Estado. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 343/95.) 

Do Sr. Gelso Costa, Presidente da Associação Comercial 
Industrial e Agropecuária de Itamarandiba, informando que 0~ serviços prestados pela agência do Banco do Brasil no 
Município pi9raram ~m face das medidas de enxugamento 
adotadas. (-A Comissao Especial -Banco do Brasil.) 

Do Sr. José Paulo de Oliveira Alves, Diretor-Presidente da 
MBR, encaminhando exemplar do relatório anual da empresa. 

Do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua de Belo 
Horizonte, informando sobre a impossibilidade de comparecer 
~ audi~ncia pública sob~e a invest~gação da Prostituição 
1nfant1l no Norte de M1nas e encam1nhando subsídios para 0 relatório da CPI que trata do assunto. (- À Comissão 
Especial-Prostituição Infantil.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Sepú1veda Pertence, Presidente do STF, informando 

em referência aos Embargos Declaratórios nQ 348- 1; 602 d~ 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nQ 348-8/600, que ~sta 
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foi julgada procedente e não pendente em parte. 
Do Sr. José Maria Caldeira, Presidente do TRT-3ª Região, 

agradecendo convite para a reunião especial em comemoração 
ao Dia do Maçom. 

Dos Srs. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado, e Antônio do Valle e Sérgio 
Naya, Deputados Federais, agradecendo convite para a reunião 
especial em comemoração aos 50 anos de fundação do Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. 

Do Sr. Carlos Beato, Prefeito Municipal de Conselheiro 
Lafaiete, congratulando a Casa pela homenagem ao empresário 
Synval Ladeira Neves, por ocasião do 65Q aniversário da 
União dos Varejistas de Minas Gerais. 

Do Sr. Waldetaro Vitorino Dias, de Coronel Fabriciano, 
agradecendo convite para participar das discussões sobre o 
Projeto de Lei Complementar nQ 2/95 e informando que 
encaminhará em breve justificativa de seu apoio ao projeto. 
(-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

CARTÕES 
Do Sr. Sebastião Rosenburg, Presidente do TRE-MG, 

agradecendo convite para a solenidade comemorativa do 65Q 
aniversário da União dos Varejistas de Minas Gerais. 

Do Tenente-Coronel de Infantaria José Alberto Coutinho 
Lopes, Chefe Interino da 11ª Circunscrição de Serviço 
Militar da 4ª Região Militar do Ministério do Exército, e do 
Sr. Ricardo Pinheiro, Diretor Regional da ECT, em Minas 
Gerais, agradecendo convite para a reunião especial em 
comemoração aos 50 anos de fundação do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. 

Do Sr. Antônio Carlos Vianna Lage, Presidente da Bolsa de 
Valores Minas -Espírito Santo Brasília, encaminhando 
exemplar do "Relatório-1994", elaborado pela entidade. 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 7/95 

Altera o art. 108, "e", da Lei Complement~r nQ 869, de 5 de 
julho de 1952, que contém o Estatuto dos Funcionários do 
Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- O art. 108, "e", da Lei Complementar nQ 869, de 5 

de julho de 1952, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 108 - ................................. . 
a) .......................................... . 
e) quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, 

esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao 
ingresso no serviço público, hanseniase, cardiopatia grave, 
doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados 
avançados do m31 de Paget (osteíte deformante), síndrome de 
imunodeficíência adquirida AIDS, doença de Addison, 
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leucemia, pênfigo foliáceo e outras que a lei indicar, com 
base na medicina especializada.". 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Leonídio Bouças 
Justificação: O Estatuto dos Funcionário Públicos Civis do 

Estado de Minas Gerais, de 5/7/52, regula as condições de 
provimento dos cargos públicos, os direitos e as vantagens, 
os deveres e as responsabilidades dos funcionários civis do 
Estado. 
Passados mais de 40 anos desde a sua instituição, o 

Estatuto acha-se muito defasado em relação às prescrições 
relacionadas a patologias irreversíveis, que, justificadoras 
da aposentadoria dos funcionários por elas acometidas, 
devem, pela natureza da sua gravidade, assegurar-lhes os 
proventos integrais. 

Como exemplo, pode-se mencionar a AIDS, cujo aparecimento, 
há cerca de apenas 15 anos, condena o paciente servidor, na 
aposentadoria, a proventos proporcionais ao invés de 
integrais. 
Muitas vezes, o funcionário torna-se incapacitado para o 

serviço público e, além de acometido pelo infortúnio 
ocasionado pela doença, vê-se também desprotegido pela lei 
ao ter sua aposentadoria integral limitada. 
O estatuto dos servidores públicos federais, desde 1990, 

trata a questão de forma mais ampla, abrangendo as doenças 
graves que, só agora, mediante esta proposta, estariam sendo 
incluídas no estatuto dos servidores mineiros. 
Sendo assim, a legislação estadual deve, o quanto antes, 

ser ampliada com o propósito de beneficiar seus 
funcionários. 
-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 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 8/95 
Altera a redação do§ 4Q do art. 5Q da Lei Complementar ng 

37, de 18 de janeiro de 1995, alterada pela Lei Complementar 
ng 39, de 23 de junho de 1995 . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O § 4Q do art. 5Q da Lei Complementar ng 37, de 

18 de janeiro de 1995, alterada pela Lei Complementar nQ 39, 
de 23 de junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 5Q- .................................. . 
§ 4Q - Admitir-se-á perda por emancipação de até 4 (quatro) 

distritos de um mesmo município, desde que a área 
territorial total a ser desmembrada não ultrapasse 80% 
(oitenta por cento) do índice máximo que o município de 
origem pode ceder em função da emancipação, nos termos da 
mencionada lei complementar.". 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
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publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Raul Lima Neto 
Justificação: É de lamentar que a Lei Complementar nQ 37, 

de 18/1/95, alterada pela Lei Complementar nQ 39, de 
23/6/95, fixando o limite de três distritos a serem 
emancipados por município, tenha prejudicado 
consideravelmente municípios com grandes áreas territoriais. 
Não nos podemos conformar com que municípios com mais de 
12.000km de extensão recebam o mesmo tratamento dado aos de 
pequena área territorial. Isso não é justo. 
O parágrafo que se pretende acrescentar ao art. 5Q da 

referida lei complementar corrige essa injustiça, pois dá 
tratamento diferenciado aos municípios que, devido a sua 
grande extensão territorial, enfrentam sérios problemas 
administrativos. 
-Publicado, vai o 

Assuntos Municipais 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

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

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

PROJETO DE LEI No 464/95 
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do 

Bairro Vila Jessé, com sede no Município de Três Corações. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Moradores do Bairro Vila Jessé, com sede no Município de 
Três Corações. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 1995. 
Aí 1 ton Vi 1 e 1 a 
Justificação: A Associação de Moradores da Vila Jessé vem 

prestando elevados serviços à comunidade carente do 
município em que atua, com farta distribuição de cestas 
básicas, campanhas de agasalho, distribuição de sopa para os 
mais necessitados e encaminhamento de pessoal a empresas da 
região. Possui uma oficina de aprendizagem profissional, 
ambulatório médico que atende a mais de 200 pessoas por mês, 
assistência odontológica, coordenando todos esses serviços. 
Presta, ainda, atendimentos à infância e à velhice, com 
doações de aparelhos ortopédicos, cadeiras de rodas, etc. 

É uma entidade que realmente presta relevantes serviços à 
comunidade de Três Corações. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 465/95 
Declara de utilidade pública a Instituição Beneficente 

Martim Lutero, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Instituição 
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Beneficente Martim Lutero, 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, 12 de setembro de 1995. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: A Instituição Beneficente Martim Lutero é 

entidade caritativa e filantrópica sem fins lucrativos, 
fundada em Belo Horizonte pela comunidade evangélica de 
Confissão Luterana. 

Sua obra principal está configurada no Ancionato Lar Luísa 
Griese, que ampara pessoas idosas e desvalidas, dentro dos 
princípios cristãos de amor ao próximo e segundo a máxima 
luterana de preservação da dignidade do homem. 

É administrada e fiscalizada de forma impecável por um 
conselho administrativo, uma diretoria, um conselho fiscal 
e, como órgão consultivo, uma junta diretora. 

Em seus estatutos, está prevista a criação de outras 
unidades em extensão ao ancionato, sempre com a finalidade 
de acolher os idosos, essa parcela da população que, na 
terceira idade, vê, muitas vezes, acumularem-se contra si os 
estigmas da solidão, da enfermidade e do abandono. 

Não há, portanto, instituição que se atenha a ideal mais 
nobre, e obra filantrópica que atinja segmento mais carente. 
Outorgar à Instituição Beneficente Martim Lutero o título 
declarativo de utilidade pública será facilitar-lhe o 
trabalho tão louvável, facultando-lhe as úteis prerrogativas 
previstas em lei. 
Ressalte-se, ainda, que, na formalização deste processo, a 

referida instituição apresentou os documentos exigidos e, 
por meio de uma ação de justificação, por sentença judicial, 
conseguiu as declarações exigidas por lei. 

Dessa maneira, além da cópia autenticada de seus estatutos, 
a entidade fez juntar o termo de audiência, no qual, por 
sentença do Sr. Bráulio Stivanin, é atestada a sua 
existência por meio de dois anos, e o atestado da lavra do 
Sr. Dárcio Lopardi Mendes, no qual é declarada a idoneidade 
da diretoria e a não-remuneração de seus membros. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, p2·= 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 466/95 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Infantil 

Pequeno Lar, com sede no Município de Ipatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Creche 

Comunitária Infantil Pequeno Lar, entidade sem fins 
lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, com 
personalidade jurídica e sede no Município de Ipatinga. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
r~blicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Ibrahim Jacob 
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Justificação: O abandono e a marginalidade rondam as nossas 
crianças, sobretudo os filhos dos trabalhadores. As mulheres 
das classes menos favorecidas estão sendo compelidas a 
integrar o mercado de trabalho não só por assumirem, muitas 
vezes, a chefia de suas famílias mas até para complementação 
de renda, devido ao desemprego e aos baixos salários, que 
levam a difíceis condições de vida a maioria do nosso povo. 
Por outro lado, o poder público não tem podido cumprir seu 

dever constitucional de assistir a infância brasileira em 
instituições públicas, creches, escolas. 
O trabalho desenvolvido pela entidade em apreço tem 

atendido, nos seus cinco anos de existência, a mais de uma 
centena de crianças menores de sete anos, durante dez horas 
por dia, para que os pais possam ir à luta pela 
sobrevivência. 

Além desse aspecto, sabemos da importância dos primeiros 
anos de vida para o perfeito desenvolvimento biológico, a 
estabilidade emocional e a construção dos primeiros passos 
para o amadurecimento intelectual das crianças. Se acolhidas 
em ambiente adequado, terão a esperança de evolução 
satisfatória, que proporcione adaptação à vida escolar e 
preparação para o trabalho e a cidadania. 
Investir na criança é investir no futuro do Brasil, o que, 

hoje, se faz neste abrigo. Considerando o que este trabalho 
representa, em vista da omissão de autoridades e da elite 
responsável, que pode derivar em graves problemas sociais, 
tantas vezes irreversíveis, é louvável e exemplar a obra de 
benemerência e de largo alcance humanitário da Creche 
Infantil Pequeno Lar, de Ipatinga. 

Com vistas ao acesso a convênios e a parcerias com os 
órgãos do poder público estadual, a instituição está 
requerendo a declaração de sua utilidade pública, o que lhe 
possibilitará a obtenção dos recursos tão necessários à sua 
manutenção e à ampliação de uma obra que merece todo o nosso 
respeito. 
Por esses motivos, submetemos a exame dos nobres pares este 

projeto de lei, certos de sua acolhida, em vista de a 
instituição vir atingindo seus objetivos durante sua 
existência. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 467/95 
Declara de utilidade pública ã Associação Comunitária 

Tapajós, com sede no Município de Betim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária Tapajós, com sede no Município de Betim. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Reuniões, 
Ivair Nogueira 

de de 1995. 

Justificação: Esta propos1çao objetiva declarar de 
utilidade pública a Associação Comunitária Tapajós, entidade 
civil com personalidade jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos. 

Atuando de forma modelar em prol da comunidade do Conjunto 
Habitacional São Caetano e adjacências, bem como na luta 
pela garantia dos direitos individuais dos moradores, a 
entidade vem obtendo notórias conquistas para o bem-estar 
social. 

Outrossim, a entidade atende a todos os requisitos legais 
para ser declarada de utilidade pública, quais sejam: está 
em atividade há mais de dois anos, possui personalidade 
jurídica e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que 
nada percebem por sua atuação. 

Por certo, este parlamento, reconhecendo o altruísmo do 
trabalho empreendido pela entidade, aprovará o projeto ora 
apresentado. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 468/95 
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Betim da 

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de 
Betim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1o -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Central-de Betim da Sociedade de São Vicente de Paulo, com 
sede no Município de Betim. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. de de 1995. 
Ivair Nogueira 
Justificação: O Conselho Central de Betim da Sociedade de 

São Vicente de Paulo é sociedade civil sem fins lucrativos, 
fundada em 1Q/11/87. 
O principal objetivo 

necessitados. pautando 
cristã, que inspirou 
Ozanam. 

da entidade é amparar os pobres mais 
suas ações pelo ideal de caridade 

o seu fundador, Antônio Frederico 

Além de pautar sua conduta por tais princípios. a 
instituição que se pretende beneficiar apresenta os 
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, 
razão por que esperamos a anuência dos nobres pares a esta 
proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 469/95 
Estabelece incentivos para a exoneração voluntária de 
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servidores públicos estaduais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica instituído o Programa Especial de Exoneração 

Voluntária- PEEV -, no âmbito do serviço público do Estado 
de Minas Gerais. 

Art. 2Q -O servidor público estadual ocupante de cargo 
efetivo ou de função pública, nos termos da Lei nQ 10.254, 
de 20 de julho de 1990, nas administrações direta ou 
indireta de qualquer dos Poderes do Estado, que requerer 
voluntariamente sua exoneração e que for, a critério da 
administração, incluído no PEEV, terá assegurado, a título 
de indenização, o pagamento das seguintes parcelas: 

I - valor equivalente a 1 (um) mês de remuneração por ano 
ou fração superior a 6 (seis) meses de efetivo exercício; 

II pagamento proporcional de férias-prêmio, 
correspondente ao período aquisitivo incompleto na data do 
pedido de exoneração; 
III - valor correspondente a 2 (dois) meses de remuneração, 

a título de aviso prévio. 
Parágrafo único - O valor a que se refere o inciso II deste 

artigo será pago em dobro. 
Art. 3Q- Fica assegurado ao servidor exonerado, nos termos 

desta lei, o direito à continuidade de acesso aos serviços 
da Previdência Estadual, extensivo aos seus dependentes, 
pelo período de 1 (um) ano, respeitadas as condições da 
legislação previdenciária específica. 
Art. 4Q- Compete à administração pública estadual julgar a 

conveniência da inclusão do servidor no programa instituído 
nesta lei. 

§ 1Q - O pedido de exoneração, acompanhado por requerimento 
específico para a inclusão no PEEV, será analisado e julgado 
por comissão especial composta, no mínimo, por 
representantes das Secretarias de Estado de Recursos Humanos 
e Administração, da Fazenda e do Planejamento e Coordenação 
Geral. 

§ 2Q Indeferido o requerimento a que se refere o 
parágrafo anterior, será facultado ao servidor retirar o seu 
pedido de exoneração. 

§ 3Q - O pedido de exoneração, encaminhado nos termos deste 
artigo, não autoriza ao servidor o abandono do exercício do 
cargo, antes de seu julgamento definitivo. 

§ 4Q - A decisão da comissão, assegurada ampla participação 
do servidor nas etapas de instrução, é irrecorrível e 
prejudica pedidos idênticos por um período de 5 (cinco) 
anos. 
Art. 5Q- Não será permitida a inclusão no PEEV de servidor 

que: 
r buscar exoneração voluntária de cargo ou função 

exercidos indevidamente, em caso de acumulação ilícita; 
II - estiver respondendo a processo administrativo; 
III - contar com menos de 10 (dez) e mais de 25 (vinte e 

cinco) anos de serviço público, se homem, ou menos de 10 
(dez) e mais de 20 (vinte) anos de serviço, se mulher; 

IV - contar com tempo de serviço suficiente para requerer 
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aposentadoria voluntária. 
V - pertencer a quadro de pessoal ou setor administrativo 

em que haja comprovada carência de servidores. 
Art. 6Q- O servidor incluído no PEEV não será nomeado para 

cargo, emprego ou função de livre nomeação e exoneração na 
administração pública estadual por um período de 2 (dois) 
anos contados da data de recebimento da indenização. 
Art. 7Q -O servidor incluído no PEEV que retornar ao 

serviço público mediante aprovação em concurso público, no 
prazo de 2 (dois) anos a partir do recebimento da 
indenização, terá descontado em seus vencimentos o valor 
pago a título de indenização. 
Parágrafo único - Na hipótese prevista neste artigo, a 

indenização passa a ser considerada como antecipação de 
vencimentos. 
Art. 8Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 90 (noventa) dias a partir da data de sua publicação. 
Art. 9Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A implementação da medida preconizada pelo 

projeto terá como resultado certo o enxugamento da máquina 
administrativa do Estado, possibilitando a redução de sua 
folha de pagamentos e a compatibilização do número e do 
perfil de funcionários com a real necessidade do poder 
público. 
Acreditamos no sucesso da medida, uma vez que se cria a 

oportunidade para que muitos servidores reavaliem sua opção 
profissional, muitas vezes já não condizente com o momento 
atual. 

Vale ressaltar que a proposição estabelece limites 
indispensáveis ao alcance de seu objetivo, não permitindo, 
por exemplo, ao servidor o abandono do exercício do cargo 
antes do julgamento definitivo de seu pedido de exoneração e 
atribuindo à administração pública estadual competência para 
julgar a conveniência da inclusão do servidor no Programa 
instituído na lei, de modo a assegurar a composição do 
quadro de pessoal em que comprovadamente se verifica 
carência de funcionários . 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI NQ 470/95 
Dispõe sobre a remoção de moradores para a realização de 

obras públicas pelo Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -A remoção de moradores de áreas destinadas à 

realização de obras públicas pelo E~tad? de Min~s.Gerais, 
quando se der mediante permuta, sera fe1ta para 1movel com 
área mínima de 2C~m2 (duzentos metros quadrados), 60m2 
(sessenta metros quadrados) dos quais construídos. 

8 



Parágrafo 
"caput" do 
e 3 (três) 
Art. 2Q 

publicação. 
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único - A área construída a que se refere o 
artigo deverá contar com sala, cozinha, banheiro 

quartos. 
Esta lei entra em vigor na data de sua 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 1995. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é fazer 

valer, nas remoções de moradores das áreas destinadas, pelo 
Estado de Minas Gerais, à realização de obras públicas, a 
dignidade da moradia. Este conceito, fundamentado na 
tradição humanista e presente no pensamento ocidental desde 
a Revolução Francesa, visa a resguardar os cidadãos 
removidos de condições incompatíveis com a natureza humana. 
Moradia digna, conceito defendido pelos movimentos 

populares pela habitação, significa uma casa com área mínima 
construída de 60m2, situada num terreno de 200m2, no mínimo, 
que tenha sala, cozinha, banheiro e 3 quartos. Isso 
representa o mínimo que uma família de 4 ou 5 pessoas 
precisa para viver com um pouco de conforto e privacidade. 
Significa, também, condição necessária para a convivência 
harmónica da família, reconhecida pela Constituição Federal 
como base da sociedade. 

A moradia digna oferece ainda aos grupos familiares as 
condições físicas para interação permanente com o meio 
sacia 1. 
-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 

PROJETO DE LEI NQ 471/95 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 

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

Município de Senhora de Oliveira o imóvel situado na Rua 
Deoclécio Rodrigues Pereira, naquele município, constituído 
por um terreno poligonal com área total de 1.537,23m2 (mil 
quinhentos e trinta e sete vírgula vinte e três metros 
quadrados), confrontando no ponto A, na extensão de 30,05m 
(trinta metros e cinco centímetros), com a Rua Deoclécio 
Rodrigues Pereira; no ponto B, na extensão de 59m (cinqüenta 
e nove metros), com herdeiros de João Camilo Milagres; no 
ponto C, na extensão de 28,45m (vinte e oito metros e 
quarenta e cinco centímetros), com a Rua José Braga; no 
ponto D, fechando o polígono, na extensão de 49,30m 
(quarenta e nove metros e trinta centímetros), com a Escola 
Estadual Quinzinho Inácio, conforme registro R. 1-3.114, a 
fls. 177 do livro 2-K do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Piranga. 
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste 

artigo destina-se à construção de uma praça de esportes. 
Art. 2Q- O imóvel reverterá ao património do Estado se, no 
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prazo de 3 (três) anos contados da data da publicação desta 
lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo 
único do artigo anterior. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Arnaldo Penna 
Justificação: A proposição tem o objetivo de promover a 

construção de uma praça de esportes, empreendimento de cunho 
fundamentalmente social, que muito beneficiará a comunidade 
local. 
Imprescindível se revela, portanto, sua aprovação, para que 

possam se concretizar os meritórios projetos idealizados 
pela municipalidade de Senhora de Oliveira em prol de sua 
gente. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI No 472/95 
Declara de utilidade pública a Associação Civil-Religiosa 

São Francisco de Assis - ASFA -, com sede no Município de 
Ouro Branco. 

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

Civil-Religiosa São Francisco de Assis- ASFA -, com sede no 
Município de Ouro Branco. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Arnaldo Penna 
Justificação: A Associação Civil-Religiosa São Francisco de 

Assis é entidade beneficente sem fins lucrativos, que tem 
como objetivo a promoção das famílias carentes dos bairros e 
da zona rural de Ouro Branco. 

Para que suas ações tenham eficácia, a entidade desenvolve 
programas integrados de educação, saúde, alimentação e 
orientação para o trabalho, visando à adaptação de seus 
assistidos à sociedade . 

Além da prática de atividades de 
filantrópico, a instituição que 
apresenta os requisitos legais 
utilidade pública, razão por que 
nobres pares a esta proposição . 

caráter assistencial e 
se pretende beneficiar 
para ser declarada de 

esperamos a anuência dos 

-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social para deliberação, 
nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do 
Regimento Interno . 

Dispõe sobre 
Administração 

A Assembléia 
Art. 1Q - O 

PROJETO DE LEI No 473/95 
a implantação do prÕjeto Serviço Integrado de 

Financeira - SIAFI-Cidadão. 
Legislativa dr Estado de Minas Gerais decreta: 

Poder Executivo implementará e manterá, a 
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partir de 1Q de janeiro de 1996, o projeto Serviço Integrado 
de Administração Financeira - SIAFI-Cidadão, que terá o 
objetivo de garantir ao cidadão acesso a informações sobre a 
execução orçamentária e financeira do Estado de Minas 
Gerais, resguardadas aquelas cujo sigilo seja necessário 
para a preservação do interesse público. 
Art. 2Q O projeto SIAFI-Cidadão tem como objetivos 

básicos: 
I oferecer aos cidadãos relatórios sucintos, com 

linguagem acessível ao domínio popular, sobre a situação 
econômico-financeira do Estado; 

II - tornar disponíveis aos interessados informações sobre 
investimentos do Estado nos mais diversos setores, 
demonstrando os valores orçados, as atualizações monetárias 
porventura efetuadas, o estágio de execução da obra ou 
investimento e o processo licitatório; 
III servir de instrumento de informação e de 

conscientização dos cidadãos sobre a necessidade de zelo 
para com os gastos públicos realizados e sobre a importância 
dos tributos como fonte de financiamento do Estado; 
IV- possibilitar aos governos municipais o acesso a 

informações de interesse do seu mun1c1p1o como obras, 
investimentos e participação na distribuição da quota-parte 
do ICMS e do IPI. 
Art. 3Q -O acesso às informações disponíveis no projeto 

SIAFI-Cidadão deverá ser baseado nos seguintes critérios: 
I - realização de estudo prévio, por meio de pesquisas, 

sobre as principais informações às quais a sociedade 
gostaria de ter acesso; 

II disposição das 
englobando dados sobre as 
municipalidade; 

informações por microrregiões, 
ações do governo que afetam a 

III - concessão de senhas de acesso a informações especiais 
a Prefeitos, Deputados e Vereadores; 
IV- agrupamento das informações por políticas setoriais e 

programas orçamentários, com dados sobre: 
a) saúde; 
b) educação; 
c) segurança pública; 
d) esporte, lazer e turismo; 
e) participação dos municípios na arrecadação do ICMS e 

IPI; 
f) outras áreas de interesse da municipalidade. 
Parágrafo único- Decreto do Poder Executivo determinará os 

locais onde serão instalados terminais de computador para 
acesso às informações do SIAFI-Cidadão, bem como as 
instruções necessárias à implantação e operação desse 
projeto. 
Art. 4Q- Os Poderes Legislativo e Judiciário desenvolverão 

esforços em conjunto com o Executivo no sentido de 
cooperarem para a implantação e a manutenção do projeto 
SIAFI-Cidadão, formando equipes de trabalho para atendimento 
às de~andas dos cidadãos em seus respectivos órgãos. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
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publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Miguel Martini 
Justificação: A Constituição Federal assegura a todos, em 

seu art. 5Q, XXXIII, o direito de receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse particular ou de 
interesse coletivo ou geral, ( ... ), ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado. 

Também a Constituição Estadual confere, em seu art. 73, § 
1Q, III, o controle direto dos atos das unidades 
administrativas dos Poderes do Estado e de entidades da 
administração indireta pelo cidadão e associações 
representativas da comunidade, mediante amplo e irrestrito 
exercício do direito de petição e representação perante 
órgão de qualquer Poder e entidade da administração 
indireta. Dispõe ainda o § 2Q desse dispositivo que é 
direito da sociedade manter-se correta e oportunamente 
informada de ato, fato ou omissão, imputáveis a órgão, 
agente político, servidor público ou empregado público 
( ... ) . 
Por último, o art. 5Q, XIV, da Constituição da República 

assegura a todos o acesso à informação, no título dos 
direitos e garantias fundamentais. 

Dessa forma, sentimos a preocupação dos legisladores 
constituintes em assegurar às pessoas a transparência e o 
conhecimento dos atos de governo, bem como o controle da 
aplicação dos recursos públicos. 

Sem dúvida, o conhecimento prévio e direto, sem filtragem e 
intermediações, das ações de governo, bem como do seu 
estágio de desenvolvimento e implementação, constitui fator 
de exerc1c1o da cidadania e de publicidade dos atos 
administrativos. 

8 

-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 

PROJETO DE LEI NQ 474/95 
Declara de utilidade pública o Clube da Maior Idade, com 

sede no Município de Bom Despacho . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Clube da 

Maior Idade, com sede no Município de Bom Despacho . 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de setembro de 1995 . 
Antônio Júlio 
Justificação: Esta 

utilidade pública o 
Município de Bom 
congraçamento dos 
participação nas 

proposição objetiva declarar 
Clube da Maior Idade, com sede 

Despacho. A entidade promove 
associados para incentivar 

diversas atividades ocupacionais 

de 
no 
o 

sua 
que 
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organiza. Promove, também, a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas da terceira idade, incentivando seu 
aprimoramento físico, mental e sócio-cultural. 
Evidencia-se, portanto, o caráter social da entidade, que 

merece ter reconhecida sua utilidade pública. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 726/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Fraternidade Escocesa II, localizada no Município 
de Belo Horizonte, por seus nove anos de existência. 

NQ 727/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Mestre do Rio Preto, localizada no Município de 
Unaí, por seus 24 anos de existência. 

NQ 728/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Estrela Vendanovense, localizada no Município de 
Contagem, por seus 19 anos de existência. 

NQ 729/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica G. M. Arlindo dos Santos, localizada no Município 
de Belo Horizonte, por seus oito anos de existência. 

NQ 730/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Independência e Liberdade nQ 203, localizada no 
Município de Belo Horizonte, por seus 10 anos de existência. 

NQ 731/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Labor, Força e Virtude nQ 3, localizada no 
Município de Belo Horizonte, por seus 68 anos de existência. 

NQ 732/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Luz e Progresso, localizada no Município de Araxá, 
por seus 11 anos de existência. (-Distribuídos à Comissão 
de Educação.) 

NQ 733/95, do Deputado Jorge Hannas, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas à criação 
de )inha de crédito para atender ao setor agrícola cafeeiro. 
(-A Comissão de Agropecuária.) 

NQ 734/95, do Deputado Dílzon Melo, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com 
vistas à criação de uma vara judicial na Comarca de Boa 
Esperança. (-A Comissão de Administração Pública.) 

Do Deputado Romeu Queiroz (2), solicitando tramitação em 
regime de urgência para a Mensagem nQ 6/95 e o Projeto de 
Lei nQ 427/95, ambos do Governador do Estado. 

Do Deputado Paulo Schettino, solicitando ao Presidente da 
TELEMIG instalação de telefone público no Bairro Jardim 
Alvorada, nesta Capital. 

Do Deputado Jorge Hannas, solicitando seja formulado apelo 
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ao Presidente do Banco do Brasil para criação de linha de 
crédito para o setor cafeeiro. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Saúde e Ação Social, de Fiscalização Financeira e de 
Defesa Social e dos Deputados Dimas Rodrigues, Paulo 
Schettino e Wanderley Ávila. 

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

nossa presença hoje nesta tribuna é para um breve 
pronunciamento. Gostaria de registrar três questões: a 
primeira é que estamos vendo a situação de dificuldades por 
que passam as Prefeituras mineiras e, por que não dizer, do 
Brasil. Isso tem a ver com a crise recessiva. Mais séria 
ainda é a perspectiva da questão tributária no País, onde 
somente pouco mais de 20% do que é arrecadado nos municípios 
acabam ficando com eles. Nos outros países a realidade é 
outra. Os municípios chegam a receber até 60% dos recursos 
arrecadados em seus limites. 

O que temos visto é o mal-uso do dinheiro público. Isso 
tornou-se prática em toda Minas Gerais e, não sem razão, 
hoje temos 33 Prefeitos com processo de cassação ou com 
denúncia já formulada. Cerca de 10% dos Prefeitos mineiros 
sofrem algum tipo de processo, ou com denúncia já oferecida 
pelo Ministério Público ou com processo instalado pelas 
Câmaras Municipais, nos moldes do Decreto nQ 201, de 1967. 
Gostaria de trazer aos senhores uma situação inusitada. É 

evidente que a grave situação financeira que os municípios 
enfrentam hoje tem tudo a ver com os antecessores que os 
governaram. Se são do mesmo partido do Prefeito, acaba 
havendo omissão. Assim, gostaríamos de denunciar a situação 
de Contagem. Essa é uma cidade que já foi a segunda em 
arrecadação do ICMS no Estado e que já teve uma situação 
invejável em relação a recursos e a pagamento de servidores. 
As últimas notícias de atraso de pagamento nessa cidade são 
de novembro e dezembro de 1982. Pois bem, hoje, pela segunda 
vez, estamos aqui para denunciar o atraso do pagamento dos 
Diretores escolares e de algumas categorias de aposentados. 
Os salários do mês passado ainda não foram pagos. A 
Prefeitura promete pagá-los aos servidores no dia 20 deste 
mês. Aí é que vemos a grande omissão do atual Prefeito, Sr. 
Altamir Ferreira, pois sabemos que a dívida que a Prefeitura 
tem hoje não foi gerada por ele, é fruto da má-administração 
do Governo passado, com o ex-Prefeito Ademir Lucas, que 
comprometeu quase 40% do orçamento do município com obras 
desnecessárias ou faraônicas. 
Queremos denunciar que o Prefeito tem de vir a público 

dizer por que está atrasando os salários dos servidores; tem 
de dizer ·que se trata de um fato alheio à sua vontade, que 
está ocorrendo em função de dividas contraídas devido à 
retenção de parcelas significativas do ICMS do município. 
Queremos nos solidarizar com os Diretores de rscolas, com os 
detentores de cargos de confiança e com os aposentados do 
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município, que ainda não receberam seus salários. 
O segundo motivo que nos traz aqui é que hoje apresentamos, 

para serem votados em Plenário, três requerimentos, nos 
quais pedimos informações sobre o balanço, e os balancetes 
da Associação Feminina de Assistência da Assembléia, a 
ASFAS, bem como sobre a auditoria feita nessa entidade. 
Ouvimos toda uma discussão de que teria havido problemas 
contábeis na associação feminina mantida pelas esposas de 
Deputados, e esse assunto foi abafado. Então, pedimos que 
esses balancetes sejam encaminhados a esta Casa, juntamente 
com o resultado da auditoria que foi feita, para cobrarmos 
transparência dentro deste Poder Legislativo. 
Outro requerimento nosso é a respeito da ASLEMG, Associação 

dos Servidores do Legislativo. Ouvimos que a Associação 
sofreu, nos últimos dois meses, um grande rombo, 
comprometendo o patrimônio dos servidores da Assembléia que 
nela estão investindo. Solicitamos cópia do balanço de 1994 
e dos balancetes e desejamos saber que providências estão 
sendo tomadas pela Mesa Diretora para apurar essas 
irregularidades. Não podemos admitir que coisas faladas ao 
pé do ouvido, murmuradas entre os Deputados, caiam no 
esquecimento. Queremos, portanto, a prestação de contas da 
ASLEMG e também saber que providências estão sendo tomadas. 
Queremos apurar a situação tanto da ASFAS quanto da ASLEMG. 
Temos a certeza de que esse gesto terá o apoio integral dos 
colegas Deputados. Essa é nossa esperança. 
O terceiro motivo é deixar bem claro que estamos votando o 

projeto das regiões administrativas do Estado de Minas 
Gerais. O Governador Eduardo Azeredo perdeu uma boa 
oportunidade de fazer uma política que descentralizasse e 
colocasse o Estado de Minas no campo da modernidade. 
Decidiu, em vez disso, fazer um balcão de atendimentos. 
Queremos mostrar nossa posição contrária a esse projeto. As 
brigas que estamos vendo aqui, hoje, pela sede de regionais 
e pela ocupação de cargos, são uma demonstração clara da 
fragilidade do projeto e da oportunidade que o Governador 
perdeu de ter um projeto mais consistente. No momento das 
emendas, em cada parte, vamos interferir para deixar clara a 
posição do PT sobre essa questão. 

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. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que se iniciou ontem, dia 

18, o prazo regimental de três dias para apresentação de 
emendas à Proposta de Emenda à Constituição nQ 18/95, do 
Deputado Jairo Ataíde e outros, em cumprimento ao disposto 
no art. 209 do Regimentc Interno. 
Esta Presidência comunica, ainda, que o TRE-MG indeferiu o 
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pedido, formulado por esta Casa, de que fosse reconsiderada 
a decisão daquela Corte de definir a data das consultas 
plebiscitárias visando à emancipação de 122 distritos e de 
excluir dessas emancipações 32 outros distritos. Em virtude 
disso, a Mesa determinou à Procuradoria-Geral da Casa que 
impetrasse, perante o TSE, mandado de segurança, com pedido 
de concessão de liminar contra a referida conclusão, o qual 
foi protocolado ontem. 

Esta Presidência informa que fará distribuir cópia da 
petição em apreço aos membros da Mesa, aos Líderes 
Partidários e à douta Comissão de Assuntos Municipais. 

DECISÃO DE NÃO-RECEBIMENTO DE PROPOSIÇÃO 
A Presidência deixa de receber requerimento do Deputado 

Gilmar Machado, em que solicita que se convide o Sr. 
Governador do Estado a comparecer em Plenário para prestar 
esclarecimentos à Assembléia, por considerá-lo incompatível 
com o princípio constante no art. 6Q da Constituição 
Estadual. do qual decorre o dever de se preservar a harmonia 
entre os Poderes. 

É entendimento cediço na Presidência desta Casa que um 
convite como o que se pretende produz efeito político de 
convocação. E o art. 54 de nossa Carta- único dispositivo 
constitucional que trata do comparecimento de autoridades do 
Poder Executivo, no Legislativo- limita a possibilidade de 
convocação, para esse fim, ao Secretário de Estado e ao 
dirigente de entidade da administração indireta. Quanto ao 
comparecimento do Governador, o art. 296 do Regimento 
Interno deixa claro que tal fato só poderá ocorrer quando S. 
Exa. manifestar o propósito de expor assunto de interesse 
público. 

Desse modo, o requerimento põe em 
Poderes, protegida pelo princípio 
art. 6Q da Carta mineira, não 
recebido. 

risco a harmonia entre os 
consagrado no referido 
podendo, portanto, ser 

Sala das Reuniões. 19 de setembro de 1995. 
Wanderley Ávila, Presidente em exercício. 

Questões de Ordem 

~ 

o Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, a respeito do 
requerimento que ora apresentamos, gostaríamos de saber em 
que v. Exa. se baseou para não atendê-lo. v. Exa. citou o 
art. 296, e sabemos muito bem que, para que possamos ter a 
presença do Governador nesta Casa, é necessário que S. Exa. 
assim o deseje. Entretanto, queríamos colocar que não 
estamos fazendo uma convocação do Sr. Governador. Entramos 
com um requerimento fazendo um convite. Como V. Exa. sabe, o 
Governador do Estado também nos convida a ir a Palácio para 
discutir determinados assuntos de forma oficiosa, não tendo 
caráter oficial. Queremos que esta Casa também faça esse 
convite. Não é uma convocação, repito, pois sabemos, 
perfeitamente, que não podemos fazê-lo. V. Exa. não tem como 
não permitir que esse requerimento seja votado. Nosso 
Regimento Interno é omisso nessa questão, isto é, não versa 
~respeito do assunto e, assim, vemos a possibilidade. Quem 
tem que se manifestar contra ou a favor é o Plenário. 
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Gostaria de ressaltar, mais uma vez, que estamos apenas 
fazendo um convite, que o Governador aceitará ou não. Um 
convite semelhante ao que ele nos faz e que nós aceitamos ou 
não. Queremos, realmente, uma informação concreta, porque 
não há embasamento no Regimento Interno para que o 
Presidente não coloque em votação o nosso requerimento. 
Queremos saber se a Mesa fez alguma resolução modificando o 
Regimento, já que o que temos em mãos não versa a esse 
respeito. E, se o Regimento não versa a esse respeito, a 
Mesa tem que colocar o requerimento em votação para que o 
Plenário possa aprová-lo ou não. Porém, a Mesa não pode 
deixar de recebê-lo. 

O Sr. Presidente - Essa Presidência informa ao Deputado 
Gilmar Machado que a Presidência entende que esse convite 
produz um efeito político de convocação. 
O Deputado Gilmar Machado- Mas, v. Exa. não pode deduzir. 

V. Exa. tem que traduzir o que está escrito no requerimento. 
Senão, daqui a pouco, vamos entender que todos os 
requerimentos têm efeito político e, conseqüentemente, eles 
não poderão ser votados. Não conseguimos compreender tal 
atitude porque o Regimento Interno não proíbe isso. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência reafirma a decisão de 
que o convite produz o efeito político de uma convocação, e 
o art. 296 é claro. A Presidência deixa de receber o 
requerimento. Não o está colocando em votação, não o colocou 
e não vai colocá-lo em votação. 

O Deputado Gilmar Machado -A Mesa está sendo arbitrária. 
Não pode deixar de receber esse requerimento porque não tem 
fundamentação. Está fazendo a dedução de que estamos fazendo 
disso uma questão política. Não estou entendendo essa 
colocação, pois vivemos em uma casa política, e todos os 
requerimentos têm intenção política. O que fizemos foi um 
convite, e o regimento não versa a esse respeito. v. Exa. 
está dizendo que os Deputados não podem fazer esse convite. 
V. Exa. está passando por cima do Regimento. Não concordamos 
com essa decisão e queremos fazer um protesto encaminhado à 
Mesa, que não pode deixar de acatar algo sem a devida 
fundamentação para fazê-lo. Se assim acontecer, ficará 
caracterizado que a Mesa da Assembléia só acata aquilo que o 
Palácio permite. Essa é uma ingerência do Palácio da 
Liberdade no Poder Legislativo com a qual não podemos 
concordar. O que a Mesa está fazendo é um gesto de 
subserviência ao Poder Executivo, o que lamentamos e 
repudiamos. V. Exa. está fazendo uma demonstração de que o 
Poder Legislativo não tem autonomia. O Poder Executivo 
convida, regularmente, o Poder Legislativo, que nunca tem se 
recusado a discutir com o Governador do Estado. Estamos 
fazendo um convite, e não uma convocação. V. Exa. está 
dizendo que alteramos o Regimento Interno. V. Exa. está 
deduzindo algo que não escrevemos, por isso, não concordamos 
com sua atitude. Passando por cima do Regimento Interno, V. 
Exa. está prejudicando a imagem do Legislativo, que sai, 
mais uma vez, arranhada, numa demonstração clara de 
subserviência, e com isso não podemos concordar. 
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Pedimos a v. Exa. a suspensão dos trabalhos para que 
possamos fazer um entendimento, porque dessa forma não vamos 
continuar tranqüilamente. Vamos entrar com outro 
requerimento, alterando aquele, porque V. Exa. não está 
respeitando o Regimento Interno, o que é lamentável. 
Lamentamos o que está acontecendo. Entramos com o 
requerimento, regimentalmente, e V. Exa. não quer aceitá-lo. 
Do modo que quer conduzir dificulta a continuação dos nossos 
trabalhos, por isso pedimos a suspensão dos trabalhos neste 
momento. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência reafirma a decisão de 
que o seu entendimento é de que o convite, como se pretende, 
nesse caso, produz um efeito político de convocação. 
Lembramos ao ilustre Deputado que da decisão desta 
Presidência é cabível o recurso, regimental. 

O Deputado Gilmar Machado -Pela ordem, Sr. Presidente. 
Estamos encaminhando exatamente esse recurso e queremos que 
essa questão seja levada em consideração. Deixamos a nossa 
questão de ordem colocada, fazendo um recurso a essa 
decisão. Queremos que a Mesa possa se pronunciar e queremos 
travar esse debate. Vamos mostrar para o povo de Minas 
Gerais que a Assembléia Legislativa não quer discutir os 
reais interesses do Estado. O pacotaço que o Governo mandou 
para esta Casa está com o tempo correndo, e não se quer dar 
informação. Quero fazer um alerta porque o Deputado Romeu 
Queiroz, Líder do Governo, tem dito à imprensa que os 
Secretários Walfrido dos Mares Guia e João Heraldo estiveram 
aqui, apresentaram projeto que ele disse que foi debatido 
exaustivamente, quando tivemos apenas dois minutos para 
fazer perguntas. Isso não é tempo para um debate profundo. E 
as informações que pedimos, até hoje, não as recebemos. O 
Secretário Walfrido dos Mares Guia, com o compromisso do 
Deputado Romeu Queiroz, deveria ter vindo a esta Casa 
discutir, ainda, a questão da Mendes Júnior, há mais de um 
mês. Até hoje não veio fazer o debate, demonstrando, 
concretamente, que não há interesse do Governo em dar 
informações. o Governo quer apenas passar o trator por cima 
desta Casa, num total desrespeito a este Poder. 
o Sr. Presidente- Solicito ao Deputado Gilmar Machado que 

formalize o seu recurso. 
Designação de Comissões 

o Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 18/95. Pelo PSDB: efetivos - Deputados Mauri 
Torres, Maria Olívia, Simão Pedro Toledo e Miguel Martini; 
suplentes- Deputados Miguel Barbosa, Kemil Kumaira, Hely 
Tarquínio e Arnaldo Penna; pelo PMDB: efetivos - Deputados 
Jorge Eduardo de Oliveira e Bonifácio Mourão; suplentes-
Deputados Toninha Zeitune e Antônio Andrade; pelo PP: 
efetivos Deputados Gil Pereira e Dimas Rodrigues; 
suplentes - Deputados Glycon Terra Pinto e Elmo Braz; pelo 
PFL: efetivos Deputados Leonídio Bouças e Clêuber 
Carneiro; suplentes - Deputados Jorge Hannas e Sebastião 
Costa; pelo PT: efetivos - Deputados Almir Cardoso e Ivo 
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José; suplentes Deputados Anivaldo Coelho e Marcos 
Helênio; pelo PDT: efetivo Deputado Ivair Nogueira; 
suplente - Deputado Álvaro Antônio; pelo PL: efetivo 
Deputado Olinto Godinho; suplente Deputado Ronaldo 
Vasconcellos; pelo PTB: efetivo Deputado Dílzon Melo; 
suplente - Deputado Paulo Schettino. Designo. À Gerência-
Geral de Apoio às Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Saúde e Ação Social - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, 
dos Projetos de Lei nQs 277/95, do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, e 280/95, do Deputado Glycon Terra Pinto; 
pela Comissão de Fiscalização Financeira- aprovação, na 10ª 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos nQs 599/95, do Deputado 
Olinto Godinho; 629/95, do Deputado João Batista de 
Oliveira, e 634/95, do Deputado Dinis Pinheiro; e do Projeto 
de Resolução nQ 238/95, do Deputado Anivaldo Coelho; e pela 
Comissão de Defesa Social aprovação, na 7ª Reunião 
Ordinária, do Requerimento nQ 670/95, do Deputado Dimas 
Rodrigues (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Dimas 
Rodrigues - falecimento do Sr. Ricardo Andrade Pinto, em 
Janaúba; Paulo Schettino - falecimento do Sr. Jaime Barra, 
nesta Capital; Wanderley Ávila falecimento da Sra. 
Valdemira Branca Gonçalves, em Caetanópolis; e Mauri Torres 
- falecimento do Sr. Manoel Marques Afonso, em São José do 
Goiabal (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - O Deputado Romeu Queiroz, nos termos do 

inciso II do art. 274 do Regimento Interno, solícita seja 
apreciado em regime de urgência o Projeto de Lei nQ 427/95, 
do Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei nQ 
11.803, de 18/1/95. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-se. 

O Deputado Romeu Queiroz, nos termos do inciso II do art. 
274 do Regimento Interno, pleiteia seja apreciada em regime 
de urgência a Mensagem nQ 8/95, do Governador do Estado, que 
encaminha a esta Casa o Balanço Geral do Estado, referente 
ao exercício de 1994 e o projeto de resolução dela 
decorrente. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 
O Deputado Paulo Schettino postula, na forma regimental, 

seja encaminhado ofício ao Presidente da TELEMIG, para se 
proceder, com urgência, à instalação de um telefone público 
na Rua Engenho do Sol, 1.031, no Bairro Jardim Alvorada. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-
se. 
O Deputado Jorge Hannas solicita, na forma regimental e 

ouvido o Plenário, seja formulado apelo ao Presidente do 
Banco do Brasil, objetivando a criaçã~. em caráter de 
urgência, de uma linha de crédito, por meio dos recursos do 
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FUNCAFÉ ou do Tesouro Nacional, para atender ao setor 
agrícola cafeeiro. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

O Deputado Geraldo Santanna, Líder do PMDB, nos termos do 
parágrafo único do art. 71 do Regimento Interno, pleiteia a 
palavra para transferi-la ao Deputado Antônio Júlio. A 
Presidência defere o requerimento e fixa para o orador o 
prazo de 20 minutos. 
O Sr. Pres;dente- Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio. 
O Deputado Antõn;o Júl;o*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, demais pessoas presentes, o que nos traz a 
esta tribuna é um tema que está adormecido no Banco Central 
e diz respeito ao Governo do Estado de Minas Gerais: a 
MinasCaixa. 

Estivemos hoje, em comissão desta Casa, em visita ao 
liquidante e ao Delegado do Banco Central em Minas Gerais e 
sentimos que o Governo do Estado precisa tomar, 
urgentemente, providências para que o prejuízo da MinasCaixa 
não continue crescendo a cada dia, como está acontecendo. 
Este é um assunto que a maioria prefere desconhecer, mas 
nós, como representantes do povo, precisamos fazer a nossa 
parte. 

O que vemos hoje restando da lembrança de um 
estabelecimento bancário dinâmico e atuante, que era 
expressão da cara de Minas, é apenas, ao contrário, um 
quadro desolador. Hoje, co~ tristeza, vemos os prédios em 
que funcionavam suas agencias fechados e abandonados, 
deteriorados os seus pertences, num testemunho desrespeitoso 
da existência de total falta de zelo para com a coisa 
pública. 
É um quadro que afronta a consciência do cidadão 

contribuinte mineiro. Este, de um lado, com tanto 
sacrifício, paga seus impostos ao Estado, de outro, sem 
entender o contra-senso, vê esse mesmo Estado dar-se ao luxo 
de conviver com tanto desprezo ao seu patrimônio, que é, em 
verdade, do próprio povo. 

A MinasCaixa sempre foi prestigiada pelos mineiros. Em 
especial, por dispor em seus quadros de um corpo de 
funcionários competentes e talentosos. Funcionários que, 
pela exata compreensão do seu papel social, atrelavam ao seu 
apurado senso de profissionalismo um inusitado amor à 
instituição. No entanto, apesar de terem sido aparentemente 
beneficiados pelos efeitos da lei estadual que os absorveu 
como servidores estatutários, na verdade foram, com raras 
exceções, extremamente prejudicados. A sua transferência e a 
sua lotação em outros órgãos cuja atividade, em regra, lhes 
era estranha porque não se adequa às suas habilitações ou 
especializações profissionais anteriores, em termos 
práticos, fizeram deles vítimas de uma violenta política de 
desajustamento funcional e profissional. 
Por isso, desejo levantar aqui, nesta oportunidade, alguns 
questionamentos qu~ me trazem sérias dúvidas a respeito da 
estranha e inexplicável liquidação extrajudicial da 
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MinasCaixa. 
Acho extremamente pertinente e oportuna essa preocupação, 

sintonizada exatamente com o espírito desta Casa, que é o 
permanente propósito de colocar-se sempre na vanguarda da 
defesa dos interesses maiores de Minas e dos mineiros. 
Permitam-me, portanto, minhas observações. 
Tornou-se hoje claro e evidente que a liquidação da 

MinasCaixa foi de natureza exclusivamente política. Esta 
conclusão é decorrência da análise do que está explicito, 
clarissimamente expresso no decreto de sua liquidação 
extrajudicial, assinado e divulgado no início da noite de 
15/3/91, pelo então Presidente do Banco Central, Ibrahim 
Eris. Ali está escrito com todas as letras que as razões que 
justificaram a liquidação foram: a ocorrência de fatos 
comprometedores da situação econom1ca e financeira da 
instituição, consubstanciados nos sistemáticos saques a 
descoberto na conta Reserva Bancária e o descumprimento de 
compromisso de capitalização (Resolução nQ 59 do Senado 
Federal), e a apresentação de elevados prejuízos que 
acarretaram passivo a descoberto da ordem de 
Cr$12.000.000.000,00, consoante balanço levantado em 
dezembro de 1990. Esses Cr$12.000.000.000,00 a que me refiro 
representam, à época, mais ou menos, US$350.000.000,00. Ora, 
sabe-se que os prejuízos decorreram da mudança da 
performance da instituição após o Plano Collor, de 1990, que 
bloqueou os depósitos à vista e de poupança de todos os 
brasileiros. Os reflexos desse ato de um governo tresloucado 
foram extremamente negativos para a MinasCaixa. Na época, a 
questão foi exaustivamente examinada pelas autoridades 
monetárias do Estado e também por esta Casa, tendo como 
resultado a votação e a promulgação, em 16/10/90, da Lei nQ 
10.302, que definiu recursos para capitalizar a instituição 
e, com isso, superar os problemas. Essa decisão, por sua 
natureza, chegou a obter a necessária homologação do Senado 
Federal, através da Resolução nQ 59, citada no decreto de 
liquidação. 
Entrementes, o Estado de Minas Gerais resolveu, em 11/3/91, 
promulgar a Lei nQ 10.463, adiando a capitalização 
anteriormente programada. Um ato jurídico perfeito, legal, 
editado com a cobertura integral de suas prerrogativas 
constitucionais, que a autonomia federativa lhe reservou. E, 
no entanto, não se conformando a tal decisão, o Banco 
Central liquidou a MinasCaixa, deixando expresso no ato 
liquidatório citado um censura ao Estado de Minas Gerais 
pelo "descumprimento de compromisso de capitalização 
(Resolução nQ 59 do Senado Federal). 
Vê-se nisso a relação evidente dos fatos que definem a 

natureza política da liquidação. Uma liquidação 
maquiavélica, estrategicamente tramada, a começar pela 
curiosa data em que ocorreu: justamente na data da mudança 
do Governo de Minas, data de posse do Governador, 15/3/91, 
data escolhida com o capricho de encontrar um momento de 
reações menores e confundir a opinião pública. 
Registre-se mais: está escrito que o prejuízo de 
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Cr$12.000.000.000,00 é de dezembro de 1990. Portanto, mais 
de três meses antes. E por que se esperou tanto para se 
adotar a medida extrema? Porque se deixou a MinasCaixa 
acumular, naquele hiato de tempo, outros pesados prejuízos 
decorrentes das perdas a que se sujeita qualquer instituição 
financeira quando atravessa períodos críticos. Exemplo disso 
são as grandes perdas de depósito pela desconfiança de 
investidores e depositantes em face da inevitável onda de 
boatos. É de indagar-se por que o Banco Central não tomou 
providências em melhor oportunidade e, em conseqüência, com 
menores danos para a instituição, ou seja, para o próprio 
Estado de Minas Gerais. 

Se restaram dúvidas sobre isso, fica a certeza de que a 
intervenção foi realmente de natureza política, em que um 
órgão do Governo Federal agride uma unidade federada, 
extinguindo-lhe uma autarquia estadual e assumindo o comando 
do seu patrimônio. Foi uma atitude que não condiz com os 
princípios ditados pela Constituição Federal. Um gesto que 
desrespeita a Constituição mineira. Uma atitude que ofende 
as tradições cívicas de Minas Gerais. 

Curioso, ainda - para fortalecer tal conclusão -, é que o 
ato de liquidação, como normalmente ocorre na quase 
totalidade das liquidações decretadas, não incluiu o item 
"b" do art. 15 da Lei nQ 6.024, de 1974, como eventual 
fundamento para a sua atitude - justamente o dispositivo 
legal que poderia admitir má gestão ou irregularidades de 
sua administração. Vale lembrar a coincidência de fatos e a 
estranha e curiosa ausência de providências efetivas para 
contrapor a essa anormalidade administrativo-institucional. 
Afinal, o certo e lamentável é que o Estado de Minas Gerais 
está, de direito e de fato, tolerando uma intervenção 
federal ostensiva em um órgão da sua administração. E mais: 
tal fato já foi oficialmente denunciado pela própria 
Assembléia Legislativa, pelo Tribunal de Contas do Estado e 
até por manifestação do Ministério Público mineiro. Basta 
conferir o relatório da comissão parlamentar de inquérito 
que investigou a MinasCaixa, publicado em 12/9/91, cuja 
conclusão expressamente dispõe: "Recomenda-se, finalmente, a 
remessa de todos os elementos ao Ministério Público, para 
providências cabíveis, solicitando-se ao Governador do 
Estado um recurso ao Judiciário para impugnar a validade da 
intervenção do Banco Central na MinasCaixa". 
O Tribunal de Contas do Estado, por sua vez, ao cobrar 

atenção especial do Estado por ocasião do exame das contas 
governamentais ("Minas Gerais" de 14/7/92, pág. 47), após 
analisar a questão MinasCaixa, taxativamente afirma: "A da 
nomeação de um liquidante pelo Banco Central é 
inconstitucional, pois falece competência a qualquer órgão 
do Governo Federal para liquidar autarquia de um Estado 
federado, ao qual a Constituição Federal reconhece plena 
autonomia administrativa, o que inclui, seguramente, o poder 
de criar e extinguir, mediante lei estadual, as suas 
autarquias". 

Também se pôde conhecer a posição do Ministério Público 
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mineiro por matéria publicada no "Minas Gerais" de 11/7/92, 
em que se informa sobre embargo de leilão de prédio da 
MinasCaixa, sob a alegação de que "a MinasCaixa é uma 
autarquia pertencente ao patrimônio público do Estado. Por 
isso, com base na Lei nQ 219, de 1896 (criação da 
MinasCaixa), na Lei nQ 4.491, de 1967 (regulamentação da 
MinasCaixa), e na Lei nQ 6.024, de 1974 (Lei de Liquidação), 
não pode sequer ser penhorada e muito menos leiloada". E 
continua: " ... o leilão da autarquia, além de ferir leis 
específicas, é prejudicial ao patrimônio público do povo 
mineiro". 
De outra parte, a Procuradoria-Geral do Estado, em 
manifestação de 14/12/87, em acertos para levantamento da 
administração especial ocorrida naquela época, a pedido do 
Estado, expressou, em parecer subscrito pelo ilustre 
Procurador Marco Antônio Gonçalves Torres, o seguinte: 
"Como foi dito, não cabe na espécie a ocorrência da hipótese 
referida na letra "a"" (referindo-se ã intervenção ou ã 
liquidação extrajudicial da instituição). "Evidentemente, 
sendo a MinasCaixa uma autarquia, não se sujeita ela a 
falência". E continua: seu patrimônio é público, 
respondendo o Estado subsidiariamente pelos seus débitos". 
Aliás, sobre tal aspecto, é bom lembrar que ainda continua 
em vigor no ordenamento jurídico mineiro o Decreto ng 
16.939, de 17/1/75, que disp6e em seu art. 3Q, inciso I: "A 
Caixa Econômica compete especificamente: I - receber, em 
depósito, sob a responsabilidade do Estado de Minas Gerais, 
economias populares, reservas de capital e fundos, 
movimentáveis ou não". No entanto, não se sabe por quê, a 
intervenção do Banco Central continua. 
Situação intrigante resulta da comparação do tratamento 

dado a duas instituiç6es financeiras da mesma natureza, de 
finalidades assemelhadas e em uma situação análoga. 
A Caixa Econômica Federal - CEF - foi beneficiária gratuita 

na transferência dos depósitos resultantes de uma 
valiosíssima carteira de depósitos, ã vista e de correção 
monetária, somando cerca de US$100.000.000,00, acumulados 
durante anos, pelo bom conceito e pela tradição da 
MinasCaixa junto aos mineiros, que nela depositaram sua 
confiança e suas economias por quase um século. No entanto, 
a CEF, naquela mesma época, sobreviveu no mercado financeiro 
nacional com um "rombo" estimado em US$3.500.000.000,00 de 
pleno conhecimento do mercado financeiro e intensamente 
divulgado pela imprensa nacional, a exemplo do que registrou 
a revista "Veja" de 30/8/92, em sua pág. 84, na matéria 
intitulada "O Prejuízo Revelado". 
E o que mais ainda suscita as nossas dúvidas quanto a 

lisura e imparcialidade no processo liquidatório da 
MinasCaixa são fatos tais como a recente publicação do 
balanço da CEF, oficialmente veiculado no último mês de 
agosto pela imprensa brasileira, em que se ressalta a 
inversão da sua posição deficitária graças aos acertos que 
tem podido fazer em relação aos seus créditos na carteira 
imobiliária, destacando-se explicitamente os acertos com 
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entidades ligadas a sistema financeiro habitacional em 
liquidação extrajudicial. Tal afirmação não merece outra 
leitura senão a de confessar que liquidações como a da 
MinasCaixa têm sido muito favoráveis à CEF. 

E aqui cabe uma pergunta grave: quem está fiscalizando, em 
nome dos interesses do Estado de Minas Gerais, os acertos de 
contas que o liquidante da MinasCaixa, funcionário do Banco 
Central do Brasil, faz com a CEF? Afinal, Banco Central e 
CEF são dois órgãos de um mesmo plano governamental, com 
interesses muitas vezes convergentes e subordinados ao 
co~:role e aos objetivos das mesmas autoridades monetárias. 
O c~rioso é constatar que há o explícito reconhecimento de 
que as deficiências de reservas somente ocorreram após o 
Plano Collor, de 1990, porque, antes disso, a MinasCaixa 
estava bem. Vinha de uma administração especial por técnicos 
do próprio Banco Central do Brasil, administração essa 
iniciada em 1987. Antes de março de 1990, portanto, sua 
situação econômico-financeira era muito boa, sem 
deficiências de reservas. Seu patrimônio liquido era 
positivo, e seus resultados operacionais superavitários. 

Com as deficiências, a MinasCaixa foi forçada a recorrer a 
empréstimos de liquidez junto ao próprio Banco Central do 
Brasil, empréstimos esses que se realizavam a custos 
exorbitantes e eram acrescidos, como expressa o mesmo 
relatório, com penas crescentes e multas punitivas nas 
renovações. E, pasmem, a MinasCaixa incorria forçadamente 
nesses ônus, embora detivesse valores muitos superiores 
congelados a ordem do Banco Central e ali bloqueados como 
resultado do confisco monetário do Plano Collor, de 
inquestionável inconstitucionalidade, conforme decisões de 
vários Tribunais. 

Ao se avaliarem aspectos relacionados à gestão dos últimos 
ex-administradores, nada se justificaria a esta altura, 
porquanto a matéria está "sub judice", com sentença em 
primeira instância, a qual desconsiderou prejuízos 
decorrentes das avaliações, que os auditores do Banco 
Central consideram despesas injustificadas. De outra parte, 
elas não têm qualquer representatividade para o contexto, já 
que não chegariam a representar valores nem mesmo da ordem 
de 0,11. do prejuízo questionado, se realmente admitidas como 
indevidas ou irregulares. Além do mais, está claro no 
documento do Banco Central a inexistência de qualquer 
questionamento por má fé ou dolo, - ou mesmo de percepção de 
vantagens indevidas por parte dos ex-administradores. 
É aqui que se centra toda a problemática da questão 
MinasCaixa. É sobre este tópico que nossas ações se fazem 
necessárias, tanto como representantes do povo mineiro 
quanto como zeladores dos interesses da coisa pública de 
Minas Gerais. É aqui que passamos a perceber, de modo mais 
claro, que a intervenção do Banco Central do Brasil na 
MinasCaixa pode estar colocando em risco o patrimônio e os 
interesses do Estado de Minas Gerais. 

É aqui que vamos convencer-no> de que a simples 
exteriorização da falta de zelo com imóveis da instituição, 
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permitindo deixá-los ao abandono· e fechados, como nos 
referimos nas considerações iniciais dessas nossas 
colocações, pode significar um indicativo idôneo da 
existência de danos de dimensões muitas vezes maiores ao 
patrimônio público mineiro. 

É aqui que tiramos a conclusão definitiva de que é 
imperiosa uma ação rápida e eficiente desta casa para 
cobrarmos de todos os setores e órgãos da administração 
estadual as providências cabíveis, de tal sorte que, cada 
qual, em seu respectivo papel institucional, examine e 
confira o que efetivamente está acontecendo com a· 
MinasCaixa. 

É aqui que nos convencemos também de que essa questão está, 
de modo inexplicável, transcorrendo à total revelia da 
administração pública estadual. 

É aqui e agora que me proponho a sugerir aos ilustres 
colegas Deputados que sejam tomadas por esta Casa, em 
caráter de absoluta urgência e prioridade, entre outras que 
lhes ocorram como convenientes, as seguintes medidas: 
1 - Solicitar ao Governador do Estado que recomende ao 

Conselho de Política Financeira do Estado ou à Secretaria de 
Estado da Fazenda, com o assessoramento da Procuradoria-
Geral do Estado, a realização de uma completa auditoria 
junto à autarquia MinasCaixa, com o objetivo de apurar a 
real situação do processo liquidatório, observando-se com 
especial ênfase: 
a) o valor global de todos os prejuízos que sofreu a 

instituição em decorrência da aplicação dos normativos do 
Banco Central do Brasil expedidos com base na legislação que 
deu suporte ao Plano Collor e que foi considerada 
inconstitucional pela justiça brasileira; 
b) as possibilidades de postulações ou interposição de 

ações jurídicas com vistas a anular as penas e as multas 
impostas pelo Banco Central do Brasil à MinasCaixa, em face 
da sua ilegitimidade tanto pela inconstitucionalidade da 
legislação embasadora do Plano Collor quanto pelas 
disposições legais relacionadas ao caso; 
c) a verificação das possibilidades de imediata compensação 
dos créditos da MinasCaixa perante o Fundo de Compensação 
das Variações Salariais - FCVS - do Governo Federal, que, 
por si só, seria capaz de anular qualquer prejuízo que ainda 
esteja comprometendo o patrimônio líquido da instituição em 
liquidação; 
d) o imediato levantamento da liquidação extrajudicial pelo 

Banco Central do Brasil, transformando-a em liquidação de 
natureza ordinária, a ser conduzida por órgão ou agente que 
represente o Estado de Minas Gerais, interrompendo a 
presença ilegal de agente federal intervindo na 
administração estadual; 
e) o levantamento dos créditos atualizados de todos os 

depositantes e aplicadores da MinasCaixa, ainda pendentes de 
liberação, para que sejam honrados pelo Tesouro Estadual, 
com base na responsabilidade do Estado de Minas Gerais 
determinada pelo inciso I do art. 3Q do Decreto Estadual nQ 
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16.939, de 17/1/75. Vale lembrar aqui que a MinasCaixa, em 
toda sua existência, exaltava a garantia do Governo do 
Estado como apelo em suas campanhas publicitárias de 
captação de depósitos. Faltar ou procrastinar esta decisão 
de bancar, se for necessário, a liberação imediata desses 
créditos dos mineiros não faz o estilo que deve presidir as 
coisas de Minas. 

2 - Que seja esclarecida a esta Casa a situação dos 
recursos previstos para a capitalização da MinasCaixa, nos 
termos das Leis nQs 10.302, de 16/9/90, e 10.463, de 
13/3/91, ainda vigentes. 
3- Que seja formalizada solicitação especial ao Tribunal 

de Contas do Estado de Minas Gerais para realização de uma 
auditagem completa na autarquia em liquidação, com 
levantamento de todo seu patrimônio físico e contábil e uma 
avaliação geral da legitimidade dos atos administrativos dos 
liqüidantes, desde o início do processo liqüidatário. 
Srs. Deputados, quando foi criado o Banco Central do 

Brasil, por meio da Lei nQ 4.595, de 31/12/64, o legislador 
brasileiro, consciente do dever de respeito ao princípio da 
autonomia federativa, fez questão de incorporar nesse texto 
legal a preservação da natureza jurídica das entidades 
financeiras públicas da época, como é o caso da MinasCaixa. 
A MinasCaixa, em face disso, até hoje, e sobre isso nem o 
Banco Central faz objeção, é autarquia estadual. Assim 
sendo, é incontestável, a MinasCaixa é o próprio Estado de 
Minas Gerais. É uma parcela do membro federativo, 
administrativamente autônomo, que integra e sustenta a União 
-o Estado brasileiro. Por isso, não há hipótese, seja de 
que natureza for, que possa dar sustentação à legitimidade 
ou à legalidade para essa liqüidação extrajudicial na 
MinasCaixa, decidida e controlada por um órgão federal, no 
caso, o Banco Central do Brasil. 

Isso ofende a autonomia de Minas e fere os princípios 
constitucionais federativos, em que se fundam nossa 
República. 

É preciso que se ponha fim imediato a essa anomalia 
institucional intolerável, que tanto agride a dignidade de 
Minas e o sentimento de todos os mineiros. 

Reconhecemos ser impossível a reativação da MinasCaixa. Mas 
não seria impossível, pelo contrário, é imperativo, que o 
Estado reassuma, de pronto, essa entidade para dar a ela o 
destino que Minas e os mineiros determinarem. 

Tenho a firme convicção de que vontade e ação não faltarão. 
Nem dos ilustres membros desta Casa, muito menos do eminente 
Governador Eduardo Azeredo. Os primeiros, porque já 
manifestaram suas posições, por ocasião da comissão 
parlamentar de inquérito. Este, por ser portador do melhor e 
do mais legítimo sentimento de Minas, não permitirá qualquer 
menosprezo ao nosso Estado e às nossas tradições. 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, para que vocês possam 

analisar a gravidade da situação da MinasCaixa, deixarei 
aqui apenas um número, que servirá para reflexão. Existem, 
hoje, trabalhando na liquidação da MinasCaixa, 291 ex-

~ 
~ 
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funcionários, entre funcionários do Banco Central e da 
MinasCaixa, sem contar os profissionais contratados a título 
de "pro labore". 

O Estado poderia, também, estar recebendo aluguéis dos 
imóveis no interior de Minas. O Estado de Minas Gerais tem, 
hoje, um prejuízo avaliado em R$800.000,00 por mês, em 
virtude dessa liquidação. Fica, aqui, portanto, Srs. 
Deputados, este nosso alerta. Que a Comissão de Fiscalização 
Financeira desta Casa possa levar adiante esse nosso 
posicionamento, cobrando do Sr. Governador uma atuação 
firme, em nome do povo mineiro. 
* - Sem revisão do orador. 

Questão de Ordem 
O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, em conversa 

com o Líder do Governo, Deputado Romeu Queiroz, dizia-lhe 
que, às vezes, damos um passo para a frente e dois para 
trás. A proposta do PT é dar um passo para trás a fim de dar 
dois à frente. 

Entramos com um requerimento do companheiro Gilmar Machado, 
e não sabemos qual será seu encaminhamento. 
Aproveito a oportunidade para comunicar à Casa que um 

grande assessor do PT foi eleito, em 26/5/95, Presidente da 
Associação dos Advogados Penalistas de Minas Gerais- AMAPE. 
Trata-se do companheiro José Roberto Gonçalves. Informo, 
ainda, ao Plenário e à imprensa que, nesse dia, foi criada a 
referida Associação. Ela congrega advogados que militam 
prioritariamente no foro criminal e tem por objetivo 
defender seus direitos e suas prerrogativas profissionais, 
promover e incentivar o estudo das ciências penais, defender 
e lutar pelo Estado democrático de direito, pela ética, 
pelos direitos humanos e de cidadania. 

Em assembléia geral, elegeu-se a diretoria provisória da 
Associação, que ficou assim composta: Presidente, José 
Roberto Gonçalves de Rezende; Vice-Presidente, José 
Fernandes Motta; 1Q-Tesoureiro, José Guimarães Ferreira de 
Melo; 2Q-Tesoureiro, Augusto Jacob de Vargas Netto; 1Q-
Secretário, Leonardo Isaac Yarochewsky; 2Q-Secretário, 
Francis de Oliveira Rabelo; 3Q-Secretário, Hermes Vilchez 
Guerrero. 

A AMAPE tem sua sede provisória na Av. Brasil, 1.831, sls. 
411 e 412, e conclama a todos os advogados criminalistas do 
Estado a efetuar sua filiação, para que, em torno da AMAPE, 
possam desenvolver um trabalho competente em benefício da 
classe e da própria sociedade. 
Trouxe aqui essas informações porque existem vários 

advogados nesta Casa. 
Quero, também, deixar aqui registrado que, no último fim de 

semana, foi realizado, em São Paulo, o "Jogo da Paz", 
coroado de sucesso. Gostaríamos de, terminando, dizer que 
Minas Gerais, devido à grande iniciativa do Betinho, tem, 
graças a Deus, conseguido manter a ordem nos estádios de 
futebol. Queremos dizer que, mesmo sendo o companheiro 
Marcos Helênio atletica~o. Geraldo Nascimento é cruzeirense. 
Contamos, ainda, com vários americanos e, daqui a pouco, 
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descobriremos os vilanovenses. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 
Geraldo Nascimento. 

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

Plenário, do ex-Presidente da Casa, ex-Deputado Neif Jabur. 
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 matériã constante na pauta. 

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

Lei nQ 343/95, do Governador do Estado, que institui as 
reg1oes administrativas no Estado e dá outras providências. 
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com a Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina por sua aprovação com as Emendas 
nQs 2 a 10, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nQ 1, 
da Comissão de Justiça. A Comissão de Assuntos Municipais 
opina por sua aprovação com as Emendas nQs 2 a 10, da 
Comissão de Administração Pública; 11 e 12, que apresenta; e 
pela rejeição da Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação 
na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta, ficando 
prejudicadas as Emendas nQs 1, da Comissão de Justiça; 2 a 
10, da Comissão de Administração Pública; 11 e 12, da 
Comissão de Assuntos Municipais. Emendado em Plenário, 
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, para 
parecer. Nos termos do § 1Q do art. 220 do Regimento 
Interno, a Comissão de Administração Pública devolveu o 
projeto ao Plenário, para apreciação em turno un1co. 
Encerrada a discussão, foi designado como relator, em 
Plenário, o Deputado Romeu Queiroz, para emitir parecer 
sobre as emendas. 

A Presidência indaga ao Deputado Romeu Queiroz se está em 
condições de emitir seu parecer. 

Questão de Ordem 
O Deputado Romeu Queiroz- Sr. Presidente, temos condições 

de emitir o parecer, mas solicitamos o encerramento da 
reun1ao, por falta de "quorum". 
O Sr. Presidente - Esta Presidência convoca o Sr. 1Q-

Secretário para fazer a chamada de recomposição de "quorum". 
O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados, 

número insuficiente para votação. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente Como a matéria está na faixa 
constitucional, sobrestando todas as demais, e não há 
oradores inscritos para o Grande Expediente, a Presidência 
encerra a reun1ao, convocando os Deputados para as 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 
20, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de 
convocação, bem como para a ordinária deliberativa de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem 
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do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 132/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei 
ora analisado tem por objetivo dar a denominação de Escola 
Estadual Lions Club Centro à Escola Estadual do Bairro Bela 
Vista, no Município de Poços de Caldas. 

Desarquivada, nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi a proposição publicada em 30/3/95 e encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do mencionado estatuto. 

Fundamentação 
A Escola cujo nome o projeto em estudo pretende alterar já 

recebeu a denominação pretendida, por meio do Decreto nQ 
35.956, de 24/8/94, de acordo com a informação nQ 374/95, da 
Secretaria da Educação, enviada a esta Casa em resposta ao 
Ofício nQ 801/95/SGM. Por conseguinte, o projeto, se 
aprovado, seria inócuo, não trazendo nenhuma inovação ao 
mundo jurídico. 
O art. 13 da Constituição Estadual estabelece que a 

atividade de administração pública dos Poderes do Estado se 
sujeita ao princípio da razoabilidade. 
Seria desarrazoado o Legislativo debruçar-se sobre uma 

matéria quando ela não traz nenhuma alteração ou novidade 
para o ordenamento jurídico. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
nQ 132/95. 
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 362/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Jairo Ataíde, o projeto de lei em 

apreço pretende criar o Programa Estadual de Educação por 
Televisão- o Canal Escola. 

Publicada em 4/8/95, a proposição foi distribuída a esta 
Comissão para que seja examinada quanto aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise pretende instituir um programa 

educativo a ser veiculado pela TV-Minas, destinado 
especificamente às escolas estaduais. 
Trata-se de criar um programa nos mesmos moldes do projeto 
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TV-Escola, já implementado pela União, do qual trataremos 
mais adiante. 
Sobre a matéria, cumpre evocar, primeiramente, o inciso I 

do art. 161 da Carta política mineira, o qual veda o início 
de programa ou projeto não incluídos na Lei Orçamentária 
anual. 
Vê-se, pois, que a criação do dito programa esbarraria 

inevitavelmente no dispositivo constitucional já assinalado. 
Além disso, o projeto encontra, ainda, outros óbices a 

maculá-lo. 
Conforme se observa das disposições contidas em seu art. 

3Q, a proposição atribui competências à TV-Minas, a qual, 
nos termos da Lei nQ 11.179, de 11/8/93, é uma fundação com 
personalidade jurídica de direito público vinculada à 
Secretaria de Estado da Cultura. Pertence, pois, à 
administração indireta do Poder Executivo. 

Assim ocorrendo, a proposição invade a esfera de atuação 
privativa do Governador do Estado, contrariando o art. 90, 
XIV, da Constituição Estadual. 

Ademais, ao se prever que o programa estadual teria como 
fonte de custeio os recursos federais do Projeto Vídeo-
Escola, os quais, segundo consta na própria justificação do 
projeto em comento, somam mais de cinqüenta milhões de 
reais, achamos conveniente fazer, ainda, outras 
considerações. 

O projeto federal TV-Escola, a que se refere a proposição 
em análise, tem por objetivo transmitir um programa 
educativo por meio de um canal exclusivo, por via de 
satélite, em circuito fechado, a ser recepcionado por antena 
parabólica pelas escolas de todo o País. Para tanto, o MEC 
tem repassado recursos diretamente às escolas a fim de que 
estas adquiram os equipamentos necessários à recepção do 
programa televisivo federal. 

Por serem repassados pela União mediante convênios 
específicos, não é possível que se canalizem os recursos do 
programa federal para o custeio do pretendido programa 
estadual. 

Outrossim, nada impede que o Estado de Minas Gerais 
implemente, paralelamente ao programa do MEC, seu próprio 
programa educativo por televisão, o qual poderia ser 
veiculado pela referida Fundação TV-Minas . 

Todavia, medida dessa natureza insere-se no âmbito das 
atribuições administrativas do Poder Executivo. A este cabe 
avaliar a sua viabilidade técnica, operacional e financeira, 
e, sobretudo, definir as competências dos órgãos e das 
entidades de sua administração aos quais caberia implementá-
la. 
Isso posto, contrariando o inciso I do art. 161 e o inciso 

XIV do art. 90, o projeto em apreço padece de vícios 
constitucionais que prejudicam a sua tramitação nesta Casa. 

Concluímos pela 
inconstitucionalidade e 
nQ 362/95. 

Conclusão 
antijuridicidade, pela 

pela ilegalidade do Projeto de Lei 



Sala das Comissões, 19 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 371/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em 
apreço dispõe sobre estágio para estudante em órgão e 
entidade da administração pública. 
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 5/8/95, a 

proposição vem a esta Comissão para receber parecer quanto 
aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do 
art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

A proposição em 
ordenamento jurídico 
órgão e entidade 
indireta, revogando, 
trata da questão. 

fundamentação 
comento pretende introduzir um novo 
relativo ao estágio de estudantes em 

da administração pública direta ou 
assim, a Lei nQ 10.141, de 24/4/90, que 

Entre as inovações apresentadas pelo projeto, insere-se, 
como a mais significativa, a participação dos agentes de 
integração, os quais atuariam como importantes 
intermediários nas relações entre os estabelecimentos de 
ensino e os órgãos e as entidades públicas concedentes de 
estágio. 
Tratando o estágio curricular, estão em vigor a Lei federal 

nQ 6.494, de 7/12/77, com as alterações dadas pela Lei nQ 
8.859, de 23/3/94, e, ainda, o Decreto nQ 87.497, de 
18/8/82, que regulamenta a citada Lei nQ 6.494, de 1977. 
Deve-se atribuir a essa legislação federal o caráter de 

norma geral válida em todo o território nacional, por força 
do que dispõe o inciso IX do art. 24 da Constituição da 
República, que insere a educação como matéria de competência 
legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito 
federal. Portanto, há que se cotejar a proposição em análise 
com as normas acima assinaladas, verificando se os 
dispositivos estaduais estão em conformidade com os ditames 
federais pertinentes ao estágio. 
Analisando-se sob esse prisma, observa-se que o projeto de 

lei em comento coaduna-se com tais ditames, ressalvado, 
todavia, o seu art. 5Q, que diz respeito especificamente à 
relação dos agentes de integração com o poder público. 
Segundo estabelece o art. 3Q do Decreto federal nQ 87.497 

de 1982, "o estágio curricular, como procedimento didático-
pedagógico. é atividade de competência da instituição de 
ensino. a quem cabe a decisão sobre a matéria ... ". Nos 
termos do art. 7Q do mesmo decreto, a instituição de ensino 
poderá recorrer aos serviços de agentes de integração. 
mediante condições acordadas em instrumento jurídico 
adequado. (Grifas nossos.) 
Objetiva-se, por meio da contratação dos serviços desses 

agentes pela própria instituição de en~ino, conferir ma1or 
agilidade ao processo de colocação dos estudantes nas vagas 
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disponíveis. 
O projeto em análise, por sua vez, subverte esse processo, 

ao prever, no dito art. 5Q, que também os órgãos públicos 
poderiam recorrer aos serviços dos agentes para a cooptação 
de estagiários. 

Entende-se, desse dispositivo que o poder público poderia 
tratar ou fazer convênios diretamente com os ditos agentes, 
em substituição à instituição de ensino, o que desvirtua o 
papel conferido pela norma federal a esses profissionais. 

Os convênios para fins de estágio são celebrados 
diretamente entre a escola e o poder público cabendo tão-
somente à escola decidir sobre a conveniência de se recorrer 
ou não aos agentes de integração, para que eles atuem junto 
aos órgãos e às entidades da administração. 
Tais agentes só poderiam, pois, exercer as atribuições 

previstas no art. 6Q do projeto em comento quando 
devidamente autorizados pelas instituições de ensino, 
mediante instrumento jurídico adequado, tal como determina o 
já citado art. 7Q do Decreto Federal nQ 87.497, de 1982. 
Dito isso, apresentamos as Emendas nQs 1 e 2 ao final deste 

parecer, a fim de adequar a proposição aos ditames das 
normas gerais federais, deixando que as demais inovações 
nela consignadas, tais como a jornada máxima de estágio e as 
competências atribuídas aos agentes de integração sejam mais 
bem analisadas pelas comissões de mérito competentes. 

No tocante à competência e à iniciativa para dispor sobre a 
matéria, inexiste qualquer óbice constitucional a 
comprometer a tramitação da matéria. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei nQ 371/95 com as Emendas 
nQs 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao "caput" do art. 5Q a se~uinte redação: 
"Art. 5Q -Para os fins do disposto no art. 6Q, as 

instituições de ensino poderão recorrer aos serviços de 
agentes de integração mediante condições acordadas em 
instrumento jurídico adequado.". 

EMENDA NQ 2 
Suprima-se o§ 1Q do art. 5Q, renumerando-se o§ 2Q. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 378/ss 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em 
tela visa a autorizar o Poder Executivo a ceder, em regime 
de comodato, cadeiras cativas, no Estádio Governador 
Magalhães Pinto, aos clubes de futebol profissional que 
especifica. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/8/95, a matéria 
foi distribuída às Comissões competentes, cabendo-nos 

~ 
~ 
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analisá-la quanto à juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria versa sobre uso de bem patrimonial do Estado por 

terceiros, especificamente pelo Clube Atlético Mineiro, pelo 
Cruzeiro Esporte Clube e pelo América Futebol Clube. 

Cumpre, inicialmente, observar que todos os bens públicos, 
independentemente de sua natureza jurídica, são passíveis de 
uso especial por terceiros, na condição consentida pelo 
poder público e desde que o seu uso não os leve à 
inutilização ou destruição. Nesse caso, trata-se de 
alienação, que só é possível quando se tratar de bens 
dominicais do patrimônio disponível, entendido o termo 
alienação como transferência de domínio de bens a terceiros, 
conforme o art. 6Q, IV, da Lei Federal nQ 8.666, de 21/6/93. 
O art. 18, § 2Q, I a IV, da Constituição Estadual 

estabelece o seguinte: 
"Art. 18- .................................... . 
§ 2Q - O uso especial de bem patrimonial do Estado por 

terceiro será objeto, na forma da lei, de: 
I concessão, mediante contrato de direito público, 

remunerada ou gratuita, ou a título de direito real 
resolúvel; 
II - permissão; 
III - cessão; 
IV- autorização.". 
Destarte, implicitamente, a Constituição mineira veda ao 

Estado a celebração de contrato de comodato, instituto de 
direito privado, regulado pelos arts. 1.248 a 1.255 do 
Código Civil. Dessa forma, faz-se necessário adequar a 
proposição em tela ao comando constitucional. 
Excluídos, de antemão, o instituto da concessão de direito 

real resolúvel, que se destina a transferir terreno público 
para fins específicos de urbanização, industrialização, 
edificação, cultivo ou qualquer outra exploração de 
interesse social, conforme o art. 7Q do Decreto-Lei Federal 
ng 271, de 28/2/67, e o da cessão de uso, que se configura 
na transferência gratuita da posse de um bem público de uma 
entidade ou órgão para outro, constituindo um ato de 
colaboração entre repartições públicas, conforme dispõe o 
Decreto nQ 9.760, de 1946, art. 64, § 3Q, arts. 125 e 216, 
complementados pelo Decreto-Lei nQ 178, de 1967, parece-nos 
que o instituto próprio a se aplicar ao caso é o da 
concessão de uso, como adiante demonstraremos. 
o prazo previsto na proposição em tela para o uso das 

mencionadas cadeiras cativas é de 30 anos. Ora, trata-se de 
período determinado, razoavelmente longo, o que afasta a 
aplicação dos institutos da permissão e da autorização. 
Quando se trata de autorização, a administração, por ato 
unilateral, discricionário e precário, sem forma 
preestabelecida e requisitos especiais, consente a terceiro 
a prática de determinadas atividades trans~tórias e 
irrelevantes para o poder público. Ademais, pode a 
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administração, a seu talante, revogar a autorização 
sumariamente e a qualquer tempo, sem ônus para si. Esse ato 
não necessita de lei autorizativa e de licitação. A 
permissão, conforme preleciona o ilustre Hely Lopes 
Meirelles, "é normalmente deferida independentemente de lei 
autorizativa e de licitação"; ele cita como exemplo o que 
ocorre com as bancas de jornais, os vestiários em praias e 
outras instalações particulares em logradouros públicos 
("Direito Administrativo Brasileiro", pág. 489, 8a edição, 
"Revista dos Tribunais", 1981.). 
O projeto em tela visa a autorizar a celebração de contrato 

de comodato, vale dizer, de ajuste bilateral entre clubes 
desportivos e a administração. 

A concessão de uso é contrato administrativo, por meio do 
qual a administração concede a particular a utilização 
exclusiva de um bem de seu domínio para que esse o explore 
segundo a sua destinação específica; distingue-se esse 
instituto dos da autorização e da permissão, pelo caráter 
contratual estável da outorga do uso do bem público. 
Acrescente-se, ainda, que a concessão pode ser remunerada ou 
gratuita, por tempo certo ou indeterminado, e deve ser 
sempre precedida de autorização legal e, normalmente, de 
concorrência (Obra citada, pág. 491.). 

Em face dessas considerações, apresentamos, ao final deste 
parecer, o Substitutivo nQ 1 ao projeto em tela. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei nQ 378/95 na forma do 
Substitutivo nQ 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 378/95 
Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de concessão 

de uso. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 

contrato de concessão de uso, de direito público, remunerado 
ou gratuito, com os clubes de futebol profissional, tendo 
por objeto a cessão das 5.000 (cinco mil) novas cadeiras 
cativas que serão instaladas no Estádio Governador Magalhães 
Pinto. 
Art. 2Q- Os clubes se obrigam a destinar, em cada jogo, 1% 

(um por cento) das referidas cadeiras ao SERVAS para 
distribuição a menores carentes. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 391/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

~ 
~ 

O projeto de lei em esturo, de autoria do Deputado Alencar 
da Silveira Júnior, dispõe sobre o ingresso nos estádios de 
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esportes sob a administração do Estado de Minas Gerais. 
Publicado no "Diário do Legislativo" em 18/8/95, o projeto 

sujeita-se a tramitação em regime de urgência, por 
solicitação do autor, em conformidade com o disposto no art. 
274, II, do Regimento Interno. 

Designados para apreciar os aspectos jurídicos e 
constitucionais da matéria, passamos a fundamentá-la de 
acordo com o art. 195, c/c o art. 103, v, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição visa a regulamentar as hipóteses de ingresso 

gratuito nos estádios de esportes sob a administração do 
Estado. Nesse sentido, o projeto procura definir, de forma 
clara, as hipóteses em que se permite a entrada, de forma 
gratuita, nos eventos esportivos realizados nos estádios sob 
administração do poder público estadual. 

Por se tratar de matéria de interesse público, sujeita ao 
poder de policia do Estado, que pode e deve definir normas 
para a utilização de bens sob sua administração, com vistas 
à consecução do interesse comum, o projeto encontra-se em 
conformidade com as regras constitucionais que definem os 
limites da competência estadual, nos termos do art. 25, § 
1Q, da Constituição da República, c/c o art. 10, XV, da 
Carta mineira. 

A atuação parlamentar na matéria, por sua vez, não fere 
dispositivos constitucionais, em especial aqueles que, no 
art. 66 da Constituição do Estado, definem as hipóteses do 
exercício, de forma privativa, da iniciativa privativa no 
processo legislativo, por parte de poderes ou órgãos da 
administração estadual. 

Assim sendo, não vislumbramos nenhum óbice de natureza 
constitucional que possa impedir, no âmbito das atribuições 
desta Comissão, a tramitação da matéria. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
391/95. 
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Leonidio Bouças. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 411/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado 
lei em estudo objetiva 
Sociedade Concepcionista 
Infantil Regina Pacis, 
Horizonte. 

Ronaldo Vasconcellos, o projeto de 
declarar de utilidade pública a 

do Ensino Escola de Educação 
com sede no Município de Belo 

Publicado em 31/8/95, vem o projeto a 
exame preliminar, nos termos do art. 195, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame tem como suporte a 

esta Comissão para 
c/c o art. 103, V, 

Lei nQ 5.830, de 
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6/12/71, que prevê os requisitos para a declaração de 
utilidade pública de entidade. A referida instituição atende 
às condições estabelecidas pela citada lei, tendo em vista a 
documentação apresentada, razão pela qual ~ão encontramos 
óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
411/95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 414/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
A proposição em tela, da Deputada 

objetiva declarar de utilidade 
Hospitalar Santa Rosália, com sede 
Otôni. 

Maria José Haueisen, 
pública a Associação 
no Município de Teófilo 

Publicado em 31/8/95, vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme documentação anexada ao projeto, a referida 

Associação é pessoa jurídica, não tem fins lucrativos, 
funciona há mais de dois anos, e os membros de sua diretoria 
não são remunerados. Assim, a instituição atende plenamente 
ao disposto na Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
414/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 421/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nQ 

421/95 visa a declarar de utilidade pública a Cabana 
Espírita Pai Xangô, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Publicado, o projeto foi encaminhado a esta Comissão para 

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade atende aos requisitos estipulados pela 

Lei nQ 5.830, de 6/12/71, conforme documentação apresentada, 
que comprova a sua personalidade jurídica, o seu tempo de 
funcionamento, a idoneidade e a não-remuneração de sua 
diretoria. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
421/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 422/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de L'ei nQ 

422/95 visa a alterar o art. 1Q da Lei nQ 9.021, de 
13/11/85, dando a denominação de Escola Estadual Marta 
Sérgio Ferreira à Escola Estadual Clemente do Meio, com sede 
no Município de Visconde do Rio Branco. 

Publicado, o projeto foi encaminhado a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata o projeto em tela de sanar erro material contido na 

citada lei, cujo art. 1Q apresenta a seguinte redação: "A 
Escola Estadual do Clemente de Baixo, Município de Visconde 
do Rio Branco, passa a denominar-se Marta Sérgio Ferreira.". 

Faz-se necessária a correção proposta, pois o nome da 
escola estadual é Clemente do Meio, não existindo nenhum 
estabelecimento da rede estadual de ensino na localidade de 
Clemente de Baixo. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
422/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo Arnaldo Penna. 
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SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões - Questão de 
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de 
número regimental para a continuação dos trabalhos 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 475 a 
479/95 - Requerimentos nQs 735 a 743/95 - Recurso nQ 1/95 -
Requerimento do Deputado Marcos Helênio Comunicações: 
Comunicação da Comissão Especial para Proceder a Estudos 
sobre o Enxugamento e Desativação de Agências e Dependências 
do Banco do Brasil, no Estado de Minas Gerais- Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Rezende, Durval 
Ângelo, Ermano Batista, Carlos Pimenta e Gilmar Machado- 2ª 
PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições 
Palavras do Sr. Presidente Leitura de comunicação 
apresentada Chamada para verificação de "quorum"; 
inexistência de número regimental para a continuação dos 
trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Aílton Vilela- Ajalmar Silva Alberto 
Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso-
Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio 
Andrade Antônio Genaro Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta -Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro- Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elmo Braz - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio- José 
Braga- José Henrique- José Maria Barros - Kemil Kumaira-
Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cecé 
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olivia- Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo- Toninha 
Zeitune- Wilson Trópia. 

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

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

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

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Almir Morais Sá, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Roraima (2), encaminhando cópia da 
Resolução nQ 49/95, que dispõe sobre proposta de emenda à 
Constituição, e solicitando lhe seja enviado o Brasão de 
Minas Gerais. 

Do Sr. Alberto Guimarães Andrade, Procurador-Geral da 
Fazenda Estadual, prestando informações sobre as 
providências adotadas por esse órgão relativamente à 
comunicação de quitação de débitos do ICMS ao Poder 
Judiciário, a propósito de requerimento do Deputado Álvaro 
Antônio. 

Do Sr. Hidelbrando Canabrava Rodrigues, Prefeito Municipal 
de Itaúna, agradecendo o convite para a reunião comemorativa 
dos 50 anos de fundação do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Minas Gerais. 

Do Sr. Darcy da Silveira, Presidente da Câmara Municipal de 
Caratinga, encaminhando cópia de certidão da ata da sessão 
dessa Câmara que rejeitou a proposta de anexação dos 
Distritos de Cordeiro de Minas e São Cândido ao Município de 
Ipatinga. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Evandro Castanheira Lacerda, Presidente da Câmara 
Municipal de Lavras, solicitando que esse município seja 
mantido como sede de região administrativa, conforme o 
projeto original do Governo. (- Anexe-se ao Projeto de Lei 
nQ 343/95.) 

Do Sr. José Fagundes Rosa, Presidente da Câmara Municipal 
de Igarapé, encaminhando cópia do processo em que a Comissão 
Emancipacionista do Distrito de São Joaquim de Bicas requer 
mandado de segurança contra o Presidente da Câmara Municipal 
de Igarapé e outros. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Rômulo Veneroso, Presidente da Câmara Municipal de 
Betim, encaminhando cópias de requerimento de autoria do 
Vereador Geraldo Trindade e de anteprojeto de lei que visa 
autorizar o Governo do Estado a liberar escrituras públicas 
de doação ou concessão de direito real de uso aos donos de 
posse de todos os imóveis residenciais em bairros onde se 
concentra grande número de portadores de hanseníase. 

Do Sr. Marcelo Meira Bhering, Diretor da Superintendência 
de Finanças da Secretaria do Trabalho, encaminhando 
demonstrativo da disponibilidade do Fundo para a Infância e 
Adolescência até 31/8/95. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Eduardo Maia Botelho, Procurador-Chefe da 
Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região, em atenção a 
ofício do Deputado Rêmolo Aloise (pedido de indicação de um 
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representante do Ministério Público do Trabalho para 
acompanhar os trabalhos da CP! da Escravidão), informando 
que foram indicados os Srs. Élson Vilela Nogueira e Yamara 
Viana de Figueiredo Azze, em substituição à Sra. Maria de 
Lourdes Queiroz. (- À CPI da Escravidão.) 

Do Sr. Ciríaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional 
da CODEVASF, encaminhando cópia de termo aditivo firmado 
entre a empresa e a Escola Estadual Plínio Ribeiro. (-À 
Comissão de Educação.) 

Do Sr. Leonardo Canabrava Turra, Chefe de Gabinete da 
Secretária da Saúde, solicitando apoio para a rejeição das 
Emendas nQs 5 e 6 ao Projeto de Lei nQ 367/95. (- Anexe-se 
ao Projeto de Lei nQ 367/95.) 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 
Governador, encaminhando cópia de correspondência da 
Presidente do Núcleo de Educação Especial de Belo Horizonte. 
(-À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Marcílío Reinaux, Presidente do Comitê Nacional do 
Cerimonial Público, convidando esta Casa a participar do III 
Encontro Nacional do Cerimonial Público, a realizar-se em 
Manaus, AM, em outubro próximo. 

Do Sr. Arlen de Paulo Santia9o Filho, Presidente da 
Associação dos Municípios da Area Mineira da SUDENE, 
solicitando a intercessão desta Casa junto ao Governo 
Federal, com vistas à liber~ção de recursos para entidades 
de assistência social. (- A Comissão de Saúde e Ação 
Social.) 

Do Sr. Daniel Sebastião Barros, Presidente da Associação 
dos Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba, 
Questionando os critérios usados pela Secretaria da Fazenda 
para calcular os índices preliminares do ICMS referentes a 
municípios mineiros e mostrando, por meio de quadro anexo, 
discrepâncias por ele encontradas na publicação daqueles 
índices. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 
Dos Srs. Sulavan Fornazier, Presidente da Federação 

Democrática dos Servidores Públicos Municipais de Minas 
Gerais FEDESP-MG , Hebert José Lemos de Mendonça, 
Presidente do Rotary Club Passos - Rio Grande, do Município 
de Passos, e Jefferson Parente, Venerável Mestre da Loja 
Maçônica Leodolpho Evangelista da Rocha nQ 2.515, 
solicitando o apoio da Casa para que se mantenha o Município 
de Passos como sede de uma das regiões administrativas. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 343/95.) 

Do Sr. Paulo César Rodrigues da Costa, Presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Formiga, prestando 
informações sobre o funcionamento da agência do Banco do 
Brasil em Formiga após o enxugamento realizado no seu quadro 
de pessoal. (-A Comissão Especial -Banco do Brasil.) 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Márcio Reinaldo Moreira, Deputado Federal; 

Eustáquio Wagner Guimarães Gomes, Superintendente Estadual 
do Banco do Brasil S.A.; Ademir Lucas Gomes, Secretário de 
Esportes e Mauro Roberto Soares Vasconcellos, Diretor-Geral 
do DER-MG, agradecendo o convite para a reunião especial em 
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homenagem aos 50 anos de fundação do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. 

Dos Srs. Gesly Alves C. Canela, Ivone Aparecida Ajeje 
Gonçalves, Marcelo José Borges, Marcos Batista e Wilson 
Farjalla, solicitando a indicação do Município de Passos 
como sede da Região Administrativa do Sudoeste do Estado. (-
À Comissão de Assuntos Municipais.) 

CARTÕES 
Do Sr. Sílvio Mitre, Secretário da Habitação, e do Cel. PM 

Nélson Fernando Cordeiro, Comandante-Geral da PMMG, 
agradecendo convite para reunião especial em comemoração aos 
50 anos de fundação do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Minas Gerais. 

Do Sr. Paulo Teodoro de Carvalho, Diretor da EMATER-MG, 
encaminhando o resultado do Concurso de Produtividade de 
Milho, safra de 1994/1995. 

Questão de Ordem 
O Deputado Raul Lima Neto- Sr. Presidente, quero solicitar 

a V. Exa., uma vez que se trata de questão regimental, que 
esta reunião seja encerrada por falta de "quorum". Podemos 
perceber que existem pouquíssimos Deputados presentes no 
Plenário, neste momento. 
O Sr. Presidente- Esta Presidência informa ao ilustre 

Deputado que consta na pauta matéria de faixa 
constitucional, que se sobrepõe a outras matérias constantes 
na pauta. Diante da importância desse dado, esta Presidência 
vai determinar seja feita a chamada para recomposição de 
"quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder ã 
chamada. 

O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam ã chamada 28 Deputados; 
portanto, há "quorum" para a continuação dos nossos 
trabalhos. A Mesa passa a receber proposições e a conceder a 
palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 475/95 

(Ex-Projeto de Lei no 1.771/93) 
Declara de utilidade pública ã Fundação Educativa e 

Cultural José Alves Ferreira de Oliveira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

Educativa e Cultural José Alves Ferreira de Oliveira, com 
sede na cidade de Pará de Minas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 1995. 
Antônio Júlio 
-Publicado, vai o 

exame preliminar, e 
termos do art. 195, 

projeto ãs Comissões de Justiça, para 
de Educação, para deliberação, nos 
c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 
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Interno. 
PROJETO DE LEI No 476/95 

Declara de utilidade püblica a [oja Maç~~ica Círios de 
Nazaré nQ 191, com sede no Município de Belc Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade püblica a Loja 

Maçônica Círios de Nazaré nQ 191, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Fundada em 1985, a Loja Maçônica Círios de 

Nazaré nQ 191 é uma entidade sem fins lucrativos que se 
propõe ao aprimoramento constante da humanidade e à melhoria 
das suas condições de vida. Para isso nela se desenvolve a 
prática da justiça, do amor ao próximo, da caridade sincera 
e desinteressada, além de enfatizar, entre seus membros, o 
sentimento de tolerância mútua entre o povo maçom e os não-
maçons, a fim de ser guardado o mais profundo respeito à 
livre investigação da verdade. 
A Loja abriga a Fundação Nicodemus Fúrfuro de Amparo ao 

Carente, que cumpre as finalidades beneméritas propostas em 
seu estatuto. 

Pelo trabalho sério e dedicado desenvolvido pelos 
associados da Loja Maçônica Círios de Nazaré nQ 191, 
acredito ser ela merecedora do titulo de utilidade püblica. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 477/95 
Dá a denominação de Vereadora Ruth dos Santos à ponte sobre 

o rio Vermelho, da Rodovia MG-010, no Distrito de São José 
do Almeida, no Município de Jabuticatubas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Passa a denominar-se Vereadora Ruth dos Santos a 

ponte sobre o rio Vermelho, da Rodovia MG-010, no Distrito 
de São José do Almeida, no Município de Jabuticatubas. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Romeu Queiroz 
Justificação: A saudosa Vereadora Ruth dos Santos, falecida 

em 24/6/95, aos 75 anos de idade, prestou relevantes 
serviços ao Município de Jabuticatubas e, em especial, ao 
Distrito de São José do Almeida, onde desenvolveu importante 
trabalho visando a criar condições para que este pudesse 
pleitear sua emancipação. 
O rio Vermelho corta a Fazenda Bom Jesus, de propriedade da 

Vereador~. e a citada ponte está situada ao lado do seu 
portal de entrada. 

~ 
~ 
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Assim, homenageamos a memor1a de Ruth dos Santos, esperando 
a anuência dos nobres Deputados a esta proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 478/95 
Dispõe sobre o livre acesso da sociedade aos 

estabelecimentos policiais e carcerários. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -É garantido o livre acesso da sociedade aos 

estabelecimentos policiais e carcerários. 
Parágrafo único Para os efeitos desta lei, são 

considerados estabelecimentos policiais e carcerários todas 
as repartições pertencentes à estrutura da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, da Secretaria de Estado da 
Justiça e da Policia Militar. 
Art. 2Q -A garantia de que trata o artigo anterior se 

efetivará mediante o livre acesso, limitado a duas visitas 
por semana, de qualquer cidadão, devidamente identificado, 
aos estabelecimentos policiais e carcerários, comunicada a 
autoridade responsável pelo estabelecimento com pelo menos 
48 horas de antecedência. 
Art. 3Q - Independentemente de comunicação prévi~, _terão 

livre acesso aos estabelecimentos policiais e carcerar1os: 
I- Senadores da República, Deputados Federais e Deputados 

Estaduais; 
II -membros do Conselho Estadual de Direitos Humanos; 
III - membros do Conselho Estadual de Defesa Social; 
IV - padres e pastores; 
V- representantes da Ordem dos Advogados do Brasil -Seção 

Minas Gerais, credenciados por seu Presidente; 
VI representantes da imprensa, credenciados pelo 

Sindicato dos Jornalistas do Estado de Minas Gerais; 
VII - representantes do Poder Judiciário, em sua área de 

jurisdição; 
VIII- representantes do Ministério Público, em sua área de 

jurisdição; 
IX Prefeitos Municipais e Vereadores, nos 

estabelecimentos situados nos municípios em que cumprem seus 
mandatos; 
X - titulares de órgão oficial de defesa dos direitos 

humanos ou representante por ele designado. 
Parágrafo único Os representantes de que tratam os 

incisos V, VI e X serão previamente cadastrados junto aos 
órgãos mencionados no parágrafo único do art. 1Q. 

Art. 4Q- O servidor público estadual que, de alguma forma, 
impedir ou dificultar a aplicação desta lei, além de outras 
sanções previstas, será punido com suspensão superior a 30 
(trinta) dias e multa de pelo menos 500 (quinhentas) UPFMGs. 
Parágrafo único - Em caso de reincidência, o infrator será 

demitido ou submetido ao dobro da pena prevista no "caput" 
deste artigo. 

Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 



publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 1995. 
Marcos Helênio 
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Justificação: Considerando que a defesa social e o respeito 
aos direitos humanos são fundamentos essenciais ao exercício 
da cidadania e à própria democracia é que submetemos à 
apreciação desta Assembléia o projeto em tela. Reportamo-nos 
à gravidade da situação em que vivem nossas polícias, bem 
como nosso sistema penitenciário. São constantes as 
denúncias de abusos cometidos por autoridades públicas, 
muitas vezes com a conivência ou omissão de seus chefes. 
Buscamos, portanto, fornecer à sociedade meios de integração 
com o poder estatal na construção de um sistema de defesa 
social justo e eficiente e de prevenção contra o ambiente de 
terror que hoje assola nossa população, perplexa diante de 
tais condutas. 

Realmente, quando observamos casos como o do bancário 
Sidney Cangussu, chegamos à conclusão de que, na atual 
conjuntura, ninguém está seguro. Autoridades que deveriam 
cuidar da segurança do cidadão, ao contrário, violam seus 
direitos. 

Proporcionando o livre acesso aos estabelecimentos 
policiais e carcerários, estaremos coibindo certas práticas 
covardes e desumanas que insistem em se perpetuar em setores 
de nossas polícias. 

Contamos, pois, com o integral apoio desta Casa ao projeto 
apresentado, na esperança de fornecer à sociedade condições 
de alcançar maior sintonia com seus representantes na esfera 
policial e carcerária. 

8 

-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Defesa Social para parecer, nos termos do art. 195, c/c o 
art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 479/95 
Declara de utilidade pública a- Fraternidade Espiritual 

Cristã Obreiros da Vida Eterna, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

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

Fraternidade Espiritual Cristã Obreiros da Vida Eterna, 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, 28 de agosto de 1995. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A Fraternidade Espiritual Cristã Obreiros da 

Vida Eterna tem como finalidades primordiais prestar amparo 
material e social ao menor e buscar melhorias nas áreas de 
educação, saúde e moradia, o que contribui para a 
conscientização e a participação da comunidade nas soluções 
de seus principais problemas. 

Diante disso, e~tendemos que a entidade merece o título 
declaratório de sua utilidade pública no âmbito estadual. 
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-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social para deliberação, 
nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 735/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica União e Concórdia, localizada no Município de Três 
Corações, por seus 97 anos de existência. 

NQ 736/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Verdadeira Luz, localizada nesta Capital, por seus 
sete anos de existência. 

NQ 737/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Acácia Unaiense, localizada no Município de Unai, 
por seus quatro anos de existência. 

NQ 738/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Estrela do Oriente, localizada no Município de 
Mariana, por seus 27 anos de existência. 

NQ 739/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Acácia de Poté, localizada no Município de Poté, 
por seus seis anos de existência. 

NQ 740/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Theodorica, localizada no Município de Pequeri, por 
seus 97 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão de 
Educação.) 

NQ 741/95, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à 
encampação das estradas municipais que ligam o Município de 
Santana do Garambéu aos Municípios de Ibertioga, Andrelândi~ 
e Lima Duarte e à realização das obras necessárias. (-A 
Comissão de Administração Pública.) 

NQ 742/95, do Deputado Sebastião Costa, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Escola Estadual Ilka Campos Vargas, localizada no Município 
de Tombos, pelos trabalhos apresentados por alunos dessa 
instituição na V Feira Estadual de Ciências. 

NQ 743/95, do Deputado Sebastião Costa, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Escola Estadual Vereador José de Souza Gomes, localizada no 
Distrito de Bom Jesus, no Município de Divino, pelos 
trabalhos apresentados por alunos dessa instituição na V 
Feira Estadual de Ciências. (- Distribuídos à Comissão de 
Educação.) 

RECURSO No 1/95 
Recurso da Decisão de Não-Recebimento de Requerimento, em 
Conformidade com os Arts. 173 e 178 do Regimento Interno 

A eminente Presidência desta Casa deixa de receber 
requerimento do Deputado Gilmar Machado, que so1icita seja 
convidado o Exmo. Sr. Governador do Estado para, em 
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Plenário, esclarecer a real situação financeira do Estado e 
o atual estágio de negociação da dívida junto à União. 
A decisão alega que o requerimento "pôe em risco" (sic) a 

harmonia entre os Poderes, não podendo, por isto, ser 
recebido. 
Ora, a decisão é um arrolamento de equívocos jurídicos, 

políticos e conceituais, como veremos a seguir. 
O Regimento Interno, em seu art. 178, dispôe que o 

Presidente da Assembléia só receberá proposição redigida com 
clareza e observância da técnica legislativa e do estilo 
parlamentar e em conformidade com a Constituição e o 
Regimento Interno. Ponto pacífico é o atendimento dos 
primeiros requisitos. A discussão centra-se no 
descumprimento da Constituição e do Regimento. 

No afã de forçar o entendimento das normas a fim de impedir 
a tramitação do requerimento, a decisão alinhava a 
argumentação de que o art. 6Q da Carta Estadual impôe o 
dever de preservar a harmonia entre os Poderes. 
Para esclarecer, consultemos o constitucionalista José 

Afonso da Silva, em sua obra "Curso de Direito 
Constitucional Positivo" (Editora Revista dos Tribunais, 6ª 
ed., pág. 97); "A harmonia entre os poderes verifica-se 
primeiramente pelas normas de cortesia no trato recíproco e 
no respeito ás prerrogativas e faculdades a que mutuamente 
todos têm direito". 
O convite realizado pela Bancada do PT vem exatamente ao 

encontro da consagração desse princípio, ou seja, a cortesia 
no trato reciproco e o respeito ás prerrogativas do 
Executivo. 
Veja-se o art. 90, VI, da Constituição Estadual: "Art. 90-

Compete privativamente ao Governador do Estado: 
VI fundamentar os projetos de lei que remeter á 

Assembléia Legislativa". 
Um dos veículos para essa fundamentação é a mensagem, 

mecanismo regimental para atender à prerrogativa 
constitucional governamental. Fica evidente que a 
Constituição não limita tal fundamentação à forma escrita, 
muito menos ao conceito regimental da mensagem. Nada impede 
que a fundamentação seja verbal, trazida à Casa por meio da 
informação e do debate. É a consciente colaboração entre os 
poderes, no cumprimento do principio da sua independência, 
qual seja aquele em que cada um exerce a sua competência 
constitucional. O Governador fundamenta as propostas de sua 
iniciativa e a Assembléia exerce sua atribuição de votá-las, 
para tanto, sobre elas informando-se. 
Nosso convite tem o objetivo de propiciar ao Sr. Governador 

do Estado a oportunidade de exercitar, na plenitude, 
atribuição constitucional que lhe é inerente. 

E aqui cabe a pergunta: seria também incompatível com o 
principio da harmonia e independência entre os Poderes os 
freqüentes convites feitos pelo Exmo. Sr. Governador do 
Estado a representantes desta Casa para o diálogo--e o 
esclarecimento das proposi~ôes de sua autoria? 

Não se confunda, como pretende a equivocada decisão, que o 
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convite produza "efeito político de convocação". (sic) São 
institutos inteiramente diversos, produzindo efeitos 
diferenciados e inconfundíveis. 
A própria Carta Estadual trata dos dois institutos em 

dispositivos diferentes. Nunca é demais relermos o texto 
constitucional, sempre fonte de aprendizado: 

• Art. 60 - .................................. . 
§ 2Q Às Comissões, em razão da matéria de sua 

competência, cabe: 
IV- convocar, além das autoridades a que se refere o art. 

54, outra autoridade estadual para prestar informação sobre 
assunto inerente às suas atribuições, constituindo infração 
administrativa a recusa ou o não-atendimento no prazo de 
trinta dias; 
.............................................. 
VI solicitar depoimento de qualquer autoridade ou 

cidadão". 
Percebe-se que os efeitos jurídicos e 

descumprimento de uma convocação são 
administrativa e o crime de responsabilidade. 
o convite apenas solicita o comparecimento, 
desdobramentos outros do seu não-atendimento. 

políticos do 
a infração 

Diversamente, 
não gerando 

Cabe aqui a observação de que a afirmação contida na 
decisão de que o "art. 54 de nossa Carta - ünico dispositivo 
constitucional que trata do comparecimento de autoridades do 
Poder Executivo no Legislativo ... •, mais uma vez comete um 
deslize, já que dispomos, também, do art. 60 e seus incisos 
anteriormente citados, para dispor sobre a questão. 
Quanto ao art. 296 do Regimento Interno, esse tem o 

objetivo de disciplinar o procedimento do Presidente da 
Assembléia quando a iniciativa de comparecer a esta Casa for 
do Sr. Governador. 

Pretender fazer uma leitura extensiva desse dispositivo, 
interpretando-o como a ünica opção possível para o 
comparecimento do Governador, isso sim, fere de morte o 
principio constitucional da harmonia entre os Poderes. 
E nem se diga que são ignorados os demais dispositivos 

constitucionais já citados, além de criar indesejável 
distanciamento e constrangimento, já que o Governador não 
poderia jamais comparecer a esta Casa a não ser por sua 
própria iniciativa. Estaria o Legislativo, então, impedido 
de convidar o Sr. Governador para participar de um seminário 
ou de qualquer outra atividade promovida por esta Casa? 

Entendemos, Sr. Presidente, que o convite ao Sr. 
Governador, formulado pela Bancada do PT, se encontra 
respaldado constitucionalmente, além de introduzir a 
saudável prática do diálogo e da harmoniosa convivência 
entre os Poderes. 
Gilmar Machado 
-À Comissão de Justiça, para receber parecer, nos termos 

do§ 1Q do art. 173 do Regimento Interno. 
Do Deputado Marcos Helênio, em que solicita seja enviado ao 

ConQ~esso Nacional oficio manifestando o apoio des~a 
Assembléia ao Projeto de Lei nQ 2.464/91, do Deputado Hélio 
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celeridade possível. 
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a matéria seja aprovada com a maior 

COMUNICAÇÕES 
- É, também, encaminhada à Mesa comunicação da Comissão 

Especial para Proceder a Estudos sobre o Enxugamento e 
Desativação de Agências e Dependências do Banco do Brasil, 
no Estado de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente -
Rezende. 

Oradores Inscritos 
Com a palavra, o Deputado Geraldo 

O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados; na semana passada, assomei a esta 
tribuna para questionar as já famigeradas emancipações de 
distritos em Minas Gerais. Naquela ocasião, fui questionado 
pelos Deputados, inclusive por meus colegas de Bancada, 
Deputados Anderson Adauto e José Henrique, Presidente da 
Comissão de Assuntos Municipais, por eu não questionar a 
Comissão, dadas as aberrantes irregularidades das 
proposições relativas à emancipação de distritos. 
Fiz um levantamento e, ontem, conversando com o Deputado 

Dílzon Melo, ele me disse que foram denunciadas seis cidades 
e que ele efetuou duas diligências. A primeira delas, para 
atender a três distritos, e a segunda, a mais três. E os 
seis distritos denunciados não correspondiam às exigências 
da lei, ou seja, não tinham as 400 casas exigidas no seu 
perímetro urbano; estavam, pois, fora da lei, irregulares. A 
Comissão de Assuntos Municipais, encarregada de analisar as 
emancipações, já deu pareceres, que foram votados em 
Plenário, autorizando a consulta plebiscitária a cerca de 
124 ou 129 distritos emancipandos. Ora, Sr. Presidente, 
temos absoluta certeza de que, se a Comissão for aos 
distritos autorizados a ter a consulta plebiscitária, vai 
chegar à conclusão de que, talvez, nenhum deles possua as 
400 residências exigidas por lei. "Data venia" dos ilustres 
pares desta Casa - sei que são pessoas responsáveis e que 
querem, realmente, o bem de Minas Gerais -. não podemos 
emancipar nenhum desses distritos sem verificar "in loco" a 
existência das 400 residências. Se o emancipacionista nosso 
colega Deputado Dílzon Melo, pertencente à comissão 
encarregada de fazer essa averiguação, essa fiscalização, em 
duas diligências que foram denunciadas, e não encontra, em 
nenhuma delas, o número suficiente de residências, é óbvio 
que, se for nos 124 distritos, talvez, encontre algum que 
tenha as 400 casas. 

Então, quero chamá-los, mais uma vez, à reflexão; a minha 
luta de denúncias vai continuar, porque é inexeqüível 
visitar os distritos de hoje até 12 de outubro, dia da 
consulta plebiscitária, para saber se eles querem ou não a 
emancipação. Mas já antecipo os resultados: não vai haver 
nem um distrito em que a população vai votar contra a 
emancipação. Estou adiantando isso, para, quando acontecer, 
eu poder voltar, com essa tranqüilidade que me é peculiar, 
com essa segurança e certeza, e dizer: não falei? 

Por conseqüência, distritos com 150, 311, 288 moradias, 
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todos serão emancipados, ao arrep~o da lei, contra a lei 
adversos à lei, porque ela ex,ge 400 residências • 
perímetro urbano do distrito ~ue PCet~nde a emancipaçãno 
Este é um pré-requisito da 1e1. Nao e o Deputado Gera 1°· 
Rezende que está inventando, por ser a~solutamente contra· ~o • E a 1 · r1o a essas emancipações extemporaneas.. e1 que exige 
mínimo, 400 casas para que um distr1to possa pleitear a' no 
e~ancipação. Mais, sr. Presidente~ Srs. Depu~ados: a ~~~ 
d~z, também, claramente, que, alem desse pre-requisito 

1 
dlstrito tem que ter estrutura local onde possam funciona' o 
Prefeitura, a Câmara de Vereadores, a escola, o cemitérior a 
posto de saúde, etc.; mas: .nem um ~esses distri' 0 

emancipandos preenche tais requ1s1tos da le1. tos 
~ o Deputado Geraldo Rezende gost~ que se cumpra a lei 

m1neiros querem que se cumpra a 1e1. O ~ovo já está can· Os 
do não-cumprimento da lei em nosso. Pa1s. Então, é PreS~do 
que alguém levante essa bandeira e va ~m frente. É Por eClso 
e outras razões que dirigi o. requ~r1mento, reclamado ssas 
Deputado José Henrique, que e Pres1dente da nossa Com·Pe~o 
de Assuntos Municipais. (-Lê:) lssao 
Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais 

Regionalização: e 
O ~eputado que este subscr~ve requ~r a.v. Exa., na r~g1mental, seja providenc1ada f1scal1zação forma 

dlstritos mineiros já autorizados a se emancipar. nos 124 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Geraldo Rezende. 
Fiquei muito feliz porque encontrei mais nove ab 

companheiros nesta Casa, os quais assinaram negados 
requerimento. Isso quer dizer que Ja não estou soz~nhomneau 
empreitada. os Deputados Mar~os Helênio, Maria Oliv,·a 
Ma~celo Gonçalves, Marcelo Cece, Ibrahim Jacob e , 
CUJas assinaturas não consigo ler, estão de acordo outros, 
requerimento tramite na Comissão e que ela com Que o 
Pleb~scito, faça um esforço extremo para ir a;s ~~tes_ do 
a~enguar, "in loco", se, realmente, há 400 res·d-,s~rltos nao. 1 enc1as ou 

Também tomei outro cuidado. Fui, ontem ao 
com o seu Presidente. Ele me disse qu~ nã TRE conversar 
nen~uma providência a não ser com rela ão 0 po9e tomar 
ele1tor~s existentes nos distritos. Todosçel ao ~umero de 
apr?vaçao da lei, 17 ou 18 de janeiro, 0 es~ ate o dia da 
ele1tores. Logo depois, quando começaram ~ ssu,~m 500 ou 600 
para a realização de consulta plebiscitár~urglr os pedidos 
apar~ceram com 2 mil ou mais habitante la, .os.municipios 
P~es1dente, que aconteceram transferêncis. E _obvio, Sr. 
tlt~los da sede para os distritos, a fim das Crlminosas de 
el~ltor~l para a emancipação. Isso . e.se formar o bolo 
cr1stal1no e ev1dente cl E · • aro e 

nc~rro, Sr. Presidente, dizendo 
Pr~sldente do TRE, ele deixou muitoquf, nesse encontro com 

A
mals nada. Precisamos usar o bom c aro Que não POde fazeo 
ssuntos Muni~; pa; s p t . senso da c . _ r justiça para~ f . os er1ormente, podere om,ssao de azer com que seja f . mos entrar na e1to realmente um 
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todos serão emancipados, ao arrepio da lei, contra a lei, 
adversos à lei, porque ela exige 400 residências no 
perímetro urbano do distrito que pretende a emancipação. 
Este é um pré-requisito da lei. Não é o Deputado Geraldo 
Rezende que está inventando, por ser absolutamente contrário 
a essas emancipações extemporâneas. É a lei que exige, no 
mínimo, 400 casas para que um distrito possa pleitear a sua 
emancipação. Mais, Sr. Presidente, Srs. Deputados: a lei 
diz, também, claramente, que, além desse pré-requisito, o 
distrito tem que ter estrutura local onde possam funcionar a 
Prefeitura, a Câmara de Vereadores, a escola, o cemitério, o 
posto de saúde, etc.; mas, nem um desses distritos 
emancipandos preenche tais requisitos da lei. 

E o Deputado Geraldo Rezende gosta que se cumpra a lei. Os 
mineiros querem que se cumpra a lei. O povo já está cansado 
do não-cumprimento da lei em nosso País. Então, é preciso 
que alguém levante essa bandeira e vá em frente. É por essas 
e outras razões que dirigi o requerimento, reclamado pelo 
Deputado José Henrique, que é Presidente da nossa Comissão 
de Assuntos Municipais. (-Lê:) 
Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e 

Regionalização: 
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma 

regimental, seja providenciada fiscalização nos 124 
distritos mineiros já autorizados a se emancipar. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Geraldo Rezende. 
Fiquei muito feliz porque encontrei mais nove abnegados 

companheiros nesta Casa, os quais assinaram o meu 
requerimento. Isso quer dizer que Ja não estou sozinho na 
empreitada. Os Deputados Marcos Helênio, Maria Olívia, 
Marcelo Gonçalves, Marcelo Cecé, Ibrahim Jacob e outros, 
cujas assinaturas não consigo ler, estão de acordo com que o 
requerimento tramite na Comissão e que ela, antes do 
plebiscito, faça um esforço extremo para ir aos distritos 
averiguar, "in loco", se, realmente, há 400 residências ou 
não. 

Também tomei outro cuidado. Fui, ontem, ao TRE conversar 
com o seu Presidente. Ele me disse que não pode tomar 
nenhuma providência a não ser. com relação ao numero de 
eleitores existentes nos distritos. Todos eles, até o dia da 
aprovação da lei, 17 ou 18 de janeiro, possuíam 500 ou 600 
eleitores. Logo depois, quando começaram a surgir os pedidos 
para a realização de consulta plebiscitária, os municípios 
apareceram com 2 mil ou mais habitantes. É óbvio, Sr. 
Presidente, que aconteceram transferências criminosas de 
títulos da sede para os distritos, a fim de se formar o bolo 
eleitoral para a emancipação. Isso é evidente, claro e 
cristalino. 

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que, nesse encontro com o 
Presidente do TRE, ele deixou muito claro que não pode fazer 
mais nada. Precisamos usar o bom senso da Comissão_ de 
Assuntos Muní~ipais. Posteriormente, poderemos entrar na 
justiça para fazer com que seja feito realmente um 
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levantamento e que os distritos emancipados sem condições 
sejam reincorporados a sua sede. Era o que tinha a dizer. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
o Deputado Durval Ângelo - Sr. President~. Srs. Deputados, 

ontem trouxemos ao debate, nesta Casa, três requerimentos 
encaminhados à Mesa desta Assembléia, solicitando que nos 
fossem encaminhados o balanço do ano passado e o balancete 
dos meses decorridos deste ano, tanto da ASLEMG quanto da 
ASFAS, que congrega as esposas de Deputados desta Casa. O 
que nos motivou a fazer esses requerimentos e a tomar 
providências foram as dezenas e dezenas de telefonemas dados 
para o nosso Gabinete e a situação em que se encontram essas 
duas entidades. 

Inicialmente, com relação à ASFAS, no início deste ano uma 
Diretoria com postura séria, querendo realmente corrigir 
distorções, determinou que fosse feita uma auditoria na 
Associação. Uma auditoria que, diga-se a verdade e conforme 
muito se comentou nesta Casa, fez corar muitas esposas de 
Deputados, porque não encontrou lá uma boa demonstração ou 
lição de zelo para com os recursos que, na sua maioria 
esmagadora, provêm do próprio setor público. Mais ainda: a 
situação de abandono, os gastos absurdos no período 
eleitoral do ano passado, o fechamento do Armazém de Minas, 
que grandes prejuízos trouxe à entidade. 

Acredito, sinceramente, na seriedade das esposas dos Srs. 
Deputados que estão na Diretoria atual. Nesse sentido, ao 
pedir o balanço do ano passado e o balancete deste ano, 
queremos transparência, queremos que a sociedade mineira 
saiba o que aconteceu com tais entidades. 

Não vamos ter um discurso de autonomia dessa entidade, 
porque ela movimenta recursos públicos que são sua fonte de 
renda fundamental. Então, é por isso que ex1g1mos 
transparência e uma intervenção do Poder Legislativo. Tenho 
até a certeza de que o requerimento será despachado 
favoravelmente, porque entendo que a atual Mesa Diretora da 
Assembléia Legislativa é uma Mesa séria, é uma Mesa que tem 
demonstrado que quer, realmente, que denúncias sejam 
apuradas, e é por isso que nós, da Bancada do PT, votamos 
nela. Acreditando que nosso voto tenha sido dado a essa Mesa 
Diretora, em 1Q de fevereiro, para que ela promovesse a 
transparência e para que nada ficasse escondido nesta Casa, 
conforme compromisso assumido em reunião da bancada do 
próprio Presidente, Deputado Agostinho Patrús, espero que 
haja um espaço favorável ao requerimento. 
Quanto à questão da ASLEMG, todos nós, Deputados, imprensa, 

sabíamos da situação de medo e de insegurança em meio aos 
servidores, pelas dezenas e dezenas de denúncias referentes 
àquela entidade. Não queremos, com isso, responsabilizar tal 
Diretor ou tal ex-Presidente. Queremos que aquilo que se 
falava nesta Casa entre os servidores seja apurado. Nosso 
requerimento não visa a fazer prejulgamento nem a condenar 
ninguém. Queremos é que, realmente, haja transparência. É 
isso que entendemos. Não é à toa que hoje ~assei boa parte 
da manhã no meu gabinete, recebendo telefonemas de 
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servidores de diferentes setores desta Casa, contando casos, 
levantando situações, apresentando o que eles achavam que 
seria falta de transparência, o que seria corrupção. 
Queremos um esclarecimento a respeito disso. Entendo que é o 
Poder Legislativo que tem que dar exemplo de transparência, 
zelo e cuidado com o recurso público para a sociedade. Somos 
eleitos para fiscalizar a aplicação desses recursos, fomos 
eleitos para ser os fiscais dos impostos que o povo paga e 
da definição da sua forma de aplicação. Não queria discorrer 
sobre as denúncias que recebemos de funcionários, mas como 
nessa questão não se pode alegar a autonomia da ASLEMG, pois 
ela também sobrevive com parcela de recursos públicos. Tanto 
na questão da movimentação dos empréstimos que lá 
aconteciam, como na questão do pagamento de funcionários que 
estão à disposição desta Casa de forma conveniada pela 
ASLEMG, exerce-se, também, a fiscalização do Poder 
Legislativo. Não queremos crucificar ninguém, não queremos 
fazer prejulgamentos, mas gostaríamos de dizer, com relação 
a alguns telefonemas anônimos de ameaças veladas ao nosso 
gabinete, que não vão nos amedrontar e não vão fazer com que 
paremos com essas denúncias, até que os balancetes sejam 
publicados e sejam do conhecimento de todos. E, mais ainda, 
essas entidades têm que convocar assembléias de seus 
filiados para discutir tais questões. Quero provocar, 
também, com essa denúncia, a convocação de assembléia e que 
os responsáveis sejam realmente responsabilizados e punidos, 
se for o caso. Vamos deixar bem claro que essas denúncias 
serão levadas até o final e que estamos solicitando 
providências da Mesa da Assembléia. Que a verdade se 
estabeleça e prevaleça. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Ermano 
Batista. 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o ilustre e competente Deputado Geraldo Rezende 
veio, há poucos instantes, a esta tribuna e fez entornar o 
seu estoque de paixões contra os diversos distritos de Minas 
que pretendem se emancipar, como se a vontade do povo 
daqueles distritos fosse um ato cr1m1noso. Ora, Srs. 
Deputados e Sr. Presidente, baseou-se aquele Deputado, para 
argumentar nesta Casa, no depoimento honesto, sincero e 
franco do ilustre Deputado Dílzon Melo que, por ordem da 
Comissão de Assuntos Municipais, foi lá nos rincões 
solicitados, contar as casas ali existentes e certificar-se 
de que preenchiam ou não os requisitos da Lei nQ 37. A 
Comissão baseou, naquele instante, num fato concreto, numa 
denúncia objetiva, indicando o lugar onde a fraude se 
realizava. E o Deputado Geraldo Rezende vem a esta tribuna 
insinuando e querendo que esta Casa onere seu orçamento, 
mandando para todos os distritos uma comissão, com custos 
altos para a Casa, para investigar aquilo que ele, na 
verdade, não afirma existir. Nós não podemos partir atrás de 
suposições. O seu pedido não procede e precisa ser 
indeferido, de plano. Ao Deputado cabe usar a tribuna e dar 
"nome aos bois", dizer onde está o erro que precisa ser 
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corrigido. A Comissão de Assuntos Municipais agiu 
corretamente diante da denúncia de um fato concreto. Agora, 
não podemos agir da mesma forma diante de insinuações 
fundamentadas, apenas, na pa1xao de um homem que não quer 
ver esses distritos progredirem, desenvolverem. Esses 
distritos que não vêm à Assembléia pedir favores, mas vêm 
aqui reclamar por direitos. Emancipação não é favor. 
Emancipação é direito. E, nós não podemos negá-lo. Não 
podemos ceder a paixões e ir atrás de pesquisas baseadas, 
apenas, em insinuações. Vejam V. Exas. que Minas Gerais leva 
um prejuízo enorme por causa desses apaixonados. O Estado de 
São Paulo tem menos da metade do território de Minas Gerais 
e conta com 627 municípios. A média da extensão territorial 
de um município em São Paulo é de 372km2. Ao passo que em 
Minas Gerais ultrapassa 800km2. 

Recentemente, examinando o projeto das regionais, do 
Governo do Estado, pude observar que na região do Paracatu 
oito municípios apenas perfazem um total de 49.000km2, maior 
do que o Estado do Espírito Santo. E o bolo do Fundo de 
Participação é nacional. 
São Paulo foi na frente, e está participando com um número 

maior de municípios, levando para as suas comunas maiores 
recursos. O Espírito Santo está emancipando distritos com 
mil eleitores. O Rio Grande do Sul também saiu na frente, o 
mesmo acontecendo com o Paraná e com outros Estados da 
Federação. Srs. Deputados, é hora de percebermos a 
realidade, é hora de abolirmos a pa1xao, e esta Casa não 
pode ceder aos gritos de um Deputado meramente apaixonado. 

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

O Deputado Carlos Pimenta Sr. Presidente, Deputado 
Wanderley Ávila; Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
representantes da imprensa, senhores e senhoras que nos 
visitam, tenho dois assuntos a serem tratados nesta tarde. 
Com relação ao primeiro deles, quero pedir vênia aos Srs. 
Deputados, para fazer a leitura de duas correspondências que 
me chegaram, hoje, da Prefeitura Municipal de Mato Verde, no 
Norte de Minas, e que espelham a situação de desespero e de 
angústia por que passa aquela Prefeitura, servindo de 
exemplo para mais de 80% dos municípios do Estado de Minas 
Gerais, principalmente da região Noroeste e Norte de Minas. 

O primeiro documento tem o seguinte teor: (- Lê:) 
* "Sr. Deputado Carlos Pimenta, através desta apresento a 

V. Exa. a necessidade urgente de consecução de ação de 
emergência do poder estadual no Município de Mato Verde, 
para auxiliar na luta da Prefeitura no combate aos efeitos 
da longa estiagem que se abateu sobre nós. 

Como é do conhecimento do honrado Deputado, a situação do 
Município, no que se refere às reservas d'água potável é 
crítica, e se não houver precipitação pluviométrica no mês 
de setembro corrente, a situação se tornará insustentável 
com todos os aspectos da calamidade pública aflorada, e a 
completa impotência do município de dar a solução nec9ssária 
ao problema. 
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Os mananc1a1s de água potável do mun1c1p1o estão se 
esvaindo rapidamente. As fontes que abastecem a zona rural, 
Distrito de Catuti e povoados de Cristino, estão 
completamente secas, e o município dispõe de apenas 2 (dois) 
carros pipas para manter o abastecimento de cerca de 5.000 
famílias, espalhadas pelo seu território. 
O manancial que abastece a sede do município está já 

reduzido a 55% de sua capacidade normal, ensejando 
preocupação e medidas urgentes no sentido de assegurar o 
abastecimento da população urbana, ainda que precariamente. 
Assim, faço este veemente e desesperado apelo a V. Exa .. 

para conseguir a ação emergencial do Governo do Estado de 
Minas Gerais, em socorro do Município de Mato verde, que 
agoniza ante tão grave crise. 

Na certeza de poder contar com sua prestimosa colaboração, 
despeço-me, apresentando os protestos de elevada estima. 
Atenciosamente, 
AntOnio José de Freitas - Prefeito Municipal." 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
Isso é apenas parte do grito de desespero de um Prefeito da 

região norte-mineira. A verdade é que mal conseguimos sair 
do período de seca do ano passado, quando o Governo do 
Estado recebeu 48 decretos de emergência e de calamidade 
pública e anunciou algumas medidas para socorrer os 
municípios norte-mineiros. Algumas dessas medidas foram 
efetivamente cumpridas e se traduziram em programas de 
distribuição de sementes, criação de frentes de trabalho e 
numa ação emergencial, envolvendo todos os órgãos do Governo 
do Estado no auxilio àquela região. Após todo esse trabalho, 
passaram-se cinco meses do ano de 1995 e, novamente, 
começamos a receber cópias dos decretos de emergência e de 
calamidade pública das Prefeituras para este ano. 

O segundo documento da Prefeitura de Mato Verde nos pede 
uma interferência junto à presidência do BEMGE, e vamos 
tentar marcar uma audiência com o Presidente daquela 
instituição, levando a ele o temor do Prefeito de não 
conseguir honrar os compromissos de uma antecipação 
orçamentária, que fez com a referida instituição , quando 
todas as Prefeituras, segundo este documento que recebemos, 
fizeram uma antecipação de receita junto a um órgão oficial 
do Governo do Estado e estão pagando 20%, ao mês, de juros 
ao Banco. Ora, a caderneta de poupança, num movimento 
gigantesco para captar recursos, oferece a seus clientes, em 
todos os bancos, rendimentos de 3% em média. O BEMGE através 
desse documento - e esta é uma denúncia grave, que nos causa 
preocupação - está cobrando 20% ao mês das Prefeituras 
municipais como forma de amortizar os juros em face das 
antecipações orçamentárias dos municípios. Vejam bem a 
situação que estamos enfrentando e a situação pela qual 
estão passando as Prefeituras. 

Estivemos participando de vários movimentos, 
Prefeitos estão dando um grito, um grito de 
desespero. Já foram encamin~ados ofícios 
Deputados desta Casa e nós não podemos ficar 
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braços cruzados, esperando que possa vir do céu a ajuda de 
que os municípios estão precisando. 
O segundo assunto, Srs. Deputados, refere-se também ao 

Norte de Minas, ao projeto Jaíba. A comissão visitou o 
projeto e, dentro de alguns minutos, vamos tomar 
conhecimento do relatório feito por ela. Mas, tenho em mãos 
uma denúncia muito grave. Em face do processo de 
assentamento de colonos - serão assentados em 1995/96 cerca 
de 1.340 famílias- a Câmara Municipal de Jaíba instituiu 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar denúncias 
que vem recebendo. Trata-se de firmas e pessoas que estariam 
fazendo verdadeiros "lobbies", recebendo dinheiro para 
promover o assentamento de colonos. Encontram-se, em poder 
da Câmara, provas de que pessoas, ligadas ao Projeto Jaíba e 
ex-Presidentes de associações de posseiros, estão cobrando e 
recebendo cerca de R$3.000,00 para promover o assentamento 
naquele núcleo agrário. 
Acabamos de receber um "fax" denunciando que os vereadores 

de Jaíba estão sendo ameaçados de morte caso teimem em levar 
adiante essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós, mesmos, 
recebemos, hoje, três telefonemas anônimos nos ameaçando de 
morte caso fizéssemos a defesa da Câmara Municipal de Jaíba 
diante dessas graves denúncias. 

Ontem, estivemos na RURALMINAS, com o Dr. Fantini, e 
manifestamos nossa preocupação. Não vamos nos intimidar 
porque nosso trabalho é esse. Já disse, por várias vezes, 
que sou um Deputado que trabalho muito mais com o solado do 
sapato do que com o nó da gravata. Essas ameaças não nos 
intimidam. Caminharemos preservando a integridade e o 
trabalho dos vereadores da cidade de Jaíba. Vamos levar ao 
conhecimento do Secretário Santos Moreira esses fatos, 
pedindo-lhe para designar, o mais rápido possível, um 
Delegado Especial para se deslocar até a cidade de Jaíba. 
Vamos, ainda hoje, procurar a Polícia Federal e transmitir-
lhe essas ameaças, essas informações. Creio estarmos vivendo 
um momento em que não cabem ações dessa natureza. 
O Projeto Jaíba não é da Câmara Municipal nem da Assembléia 

Legislativa; é uma conquista do povo de Minas Gerais. É o 
melhor e maior exemplo de reforma agrária deste País. E 
essas 1.340 vagas, que serão colocadas à disposição dos 
colonos para assentamento, necessitam ter a maior 
transparência possível, a maior lisura. Não serão ameaças 
baixas, dessa natureza, que irão calar a Câmara Municipal de 
Jaíba e, muito menos, a voz deste Deputado. Muito Obrigado. 

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

O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupamos a tribuna, nesta tarde, para comunicar 
que entramos com um recurso contra a decisão da Presidência 
desta Casa de não-recebimento do requerimento da Bancada do 
PT em que se faz um convite ao Exmo. Sr. Governador do 
Estado, Sr. Eduardo Azeredo, para que compareça nesta Casa. 

Vamos 2-s justificativas utilizadas pela Presidência para a 
recusa do recebimento de nosso requerimento. Quando sopram 
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os ventos da democracia, e o ranço da ditadura em todo o 
País começa a ser superado, lamentavelmente algumas práticas 
e algumas pessoas ainda não perderam por completo esse 
ranço, que nós detectamos, claramente, no início da resposta 
que recebemos da Presidência. Em primeiro lugar, a 
Presidência diz que "deixa de receber". Para deixar de 
receber um requerimento, tem que ser por falha quanto à 
técnica legislativa ou ao estilo parlamentar ou com relação 
à Constituição e ao Regimento. E a Presidência define que 
não o recebe por problemas constitucionais e regimentais. 
A Presidência diz que o recebimento e a votação em Plenário 

colocariam em risco a harmonia entre os Poderes. Queremos, 
aqui, dizer que convite não significa convocação, portanto, 
estamos mantendo a harmonia e a relação cortês que tem o 
Poder Executivo com o Legislativo. O Poder Executivo, às 
vezes, convida o Legislativo a comparecer ao Palácio para 
discutir determinados assuntos, como também o Poder 
Legislativo tem uma forma cortês de convidar S. Exa. o Sr. 
Governador, também, para diálogos. Isso não coloca, em 
momento algum, em risco a harmonia entre os Poderes. Vejamos 
mais: um grande constitucionalista, José Afonso da Silva, 
assim, define, em sua obra "Curso de Direito Constitucional 
Positivo", a expressão: "A harmonia entre os Poderes 
verifica-se primeiramente pelas normas de cortesia, no trato 
recíproco e no respeito às prerrogativas e faculdades a que, 
mutuamente, todos têm direito". Portanto, o convite 
realizado pela nossa Bancada retribui os convites de 
cortesia que recebemos de S. Exa. o Sr. Governador do 
Estado. 
Continua a resposta do Presidente: ·~ de conhecimento de 

todos que um convite como esse pretende produzir efeito 
político de convocação". E, aí, vamos explicar ao Presidente 
e a quem o assessorou que convocação leva a um processo, se 
a pessoa convocada não comparecer. Ela comete, assim, uma 
infração e pode responder por crime de responsabilidade. Em 
caso de convite, não se aceitando, não há nenhum efeito. 
Portanto, essa justificativa não procede, porque convite não 
tem efeito. Já no caso da convocação, fica claro que a 
pessoa, ao não atender a ela, comete uma infração e um 
crime. Mas o mais grave é que a Presidência, a seguir, cita 
o art. 54 de nossa Carta como o único dispositivo 
constitucional que trata do comparecimento de autoridades do 
Poder Executivo ao Legislativo. Sugiro à Presidência que 
providencie um curso mais aprofundado sobre nossa 
Constituição, produzido pela Escola do Legislativo, para as 
pessoas da assessoria que participaram da elaboração dessa 
decisão. Não é apenas o art. 54 da Constituição que trata de 
convite a autoridades. O art. 60 também trata do assunto. 
Nossa assessoria é extremamente competente, mas cometeu um 
grande deslize, que demonstra a falta de um aprofundamento 
um pouco maior do conhecimento de nossa Carta Magna. Dando 
uma humilde contribuição à assessoria, queremos dizer, que 
além do art. 54, deve-se fazer a leityra do art. 60, em que 
se lê a seguinte expressão, no § 2Q: "As comiss6es, em razão 
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da matéria de sua competência, cabe: .... convocar, além das 
autoridades a que se refere o art. 54, outra autoridade 
estadual para prestar informação sobre assunto inerente às 
suas atribuições, constituindo infração administrativa a 
recusa ou o não-atendimento no prazo de trinta dias". E no 
inciso VI, temos: "solicitar depoimento de qual~uer 
autoridade ou cidadão". Portanto, não procede a afirmação, 
~onst~n~e na resposta, de que apenas o art. 54 diz respeito 
a mater1a. 

Outro equívoco grave cometido na resposta está contido na 
seguinte expressão: "limita a possibilidade de convocação, 
para esse fim, ao Secretário de Estado e ao dirigente de 
entidade da administração indireta". Trata-se de erro 
grosseiro, pois podemos rapidamente desmontar essa 
afirmação, levando em consideração os dispositivos 
retrocitados do art. 60. 
Continuamos a enumerar os equívocos da resposta à nossa 

questão de ordem. A Presidência diz: "quanto ao 
comparecimento do Governador, o art. 296 do Regimento 
Interno deixa claro". Primeiro, não deixa claro nada; só diz 
que o fato só poderá ocorrer quando S. Exa. manifestar o 
propósito de expor assunto de interesse público. O art. 296 
diz que o Presidente da Assembléia, se o Governador 
manifestar o desejo de comparecer, tem de convocar uma 
reunião especial para ouvi-lo. Portanto, verifica-se que não 
houve uma leitura mais aprofundada do art. 296, o que levou 
a um erro grave na resposta. 

Finalmente, a resposta à nossa questão de ordem diz que o 
requerimento põe em risco a harmonia. Mais uma vez, já 
demonstramos que isso é um equívoco brutal da assessoria do 
Presidente da Assembléia, em exercício, ao responder sobre o 
não-recebimento de nosso requerimento. Por quê? Se assim 
entendêssemos, passaríamos a entender que todo convite feito 
ao Governador do Estado seria uma ingerência, uma 
int~~ferência, uma quebra da harmonia entre os Poderes. A 
nosso ver esse não é o entendimento correto. Nós entendemos 
que há ne~essidade de uma troca de informações. 

Outro aspecto é que o Governador, ao enviar um projeto, de 
acordo com as prerrogativas constitucionais, manda uma 
mensagem que é um dos veículos que ele pode utilizar para 
fundamentar sua proposta. 
Entretanto, a Constituição não se limita à forma escrita de 

justificação. Portanto, para fundamentar melhor os seus 
projetos, o Chefe do Executivo pode usar também a forma 
oral. Para que ela possa ser utilizada, faz-se necessário 
que o Governador tenha interesse ou que esta Casa o convide, 
e foi exatamente o que fizemos. Estaremos argumentando na 
Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, neste 
Plenário, quando aqui vier esse requerimento. 

Para concluir, esperamos entrar rapidamente no debate das 
grandes questões que estão sujeitas à apreciação.desta Casa, 
relativas às alienações e a bens do Estado. E necessário 
deixar de utilizar como biombo as regiões administrativas e 
entrar nos debates, a fim de conseguir as informações 
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necessárias a uma discussão profunda sobre as grandes 
questões do endividamento do Estado e da renegociação das 
nossas dívidas para com o Governo Federal. 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. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art. 

209 do Regimento Interno, encerra-se hoje, dia 20, o prazo 
para apresentação de emendas, no 1Q turno, à Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 18/95, de autoria do Deputado Jairo 
Ataíde e outros, que altera o inciso XXXIV do art. 62 e o 
art. 247 da Constituição do Estado. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reunião pela Comissão Especial 
para Proceder a Estudos sobre o Enxugamento e Desativação de 
Agências e Dependências do Banco do Brasil, no Estado de 
Minas Gerais informa o término de seus trabalhos e 
encaminha o relatório final (Ciente. Publique-se.). 

- O teor do mencionado relatório é o seguinte: 
COMISSÃO ESPECIAL PARA PROCEDER A ESTUDOS SOBRE O 

ENXUGAMENTO E A DESATIVAÇÃO DE AGÊNCIAS E DEPENDÊNCIAS DO 
BANCO DO BRASIL NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Relatório 
1 - Da Constituição, dos objetivos e da composição 
1.1 -Constituição e objetivos 
Esta Comissão Especial da Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais foi criada a requerimento do Deputado Almir 
Cardoso, deferido em 4/5/95, nos termos do inciso XXVI do 
art. 244, c/c o inciso II do art. 112, do Regimento Interno. 
A Comissão foi formada com o objetivo de proceder a um 
diagnóstico da situação atual do Banco do Brasil no Estado 
bem como de suas perspectivas em curto, médio e longo 
prazos, principalmente no que se refere: 
-ao delineamento dos papéis desempenhados pelo Banco; 
- ao esclarecimento da questão dos resultados deficitários 

que atualmente preocupam a instituição; 
-ao levantamento das conseqüências e das implicações do 

programa de ajustes implantado pelo Banco, principalmente 
para o seu quadro de funcionários e as comunidades menos 
favorecidas do interior do Estado; 
-à avaliação do alcance das medidas em implementação para 

o equacionamento dos problemas da empresa; 
-à busca de alternativas concretas capazes de garantir a 

permanência do Banco em todas as localidades mineiras nas 
quais possui agência e, ainda, a manutenção do seu quadro de 
pessoal. 
1.2- Composição 



497 

Para compor a Comissão Especial foram indicados, como 
membros efetivos, os Deputados Almir Cardoso, Presidente; 
Olinto Godinho, Vice-Presidente; Clêuber Carneiro, relator; 
Dimas Rodrigues e Bonifácio Mourão e, como suplentes, os 
Deputados Sebastião Costa, Jorge Eduardo de Oliveira, 
Sebastião Helvécio, Gilmar Machado e Carlos Pimenta. 

2 - Depoimento e documentação 
Com a finalidade de obter esclarecimentos completos sobre o 

assunto, a Comissão, a requerimento do Deputado Almir 
Cardoso, ouviu os seguintes convidados: Wagner Eustáquio 
Guimarães Gomes, Superintendente Estadual do Banco do 
Brasil, e, na sua ausência, José Maria Rabelo, seu 
representante; Henrique Pizzolato, Conselheiro representante 
dos funcionários no Conselho de Administração do Banco do 
Brasil; Prefeitos e Presidentes de Câmaras Municipais de 
localidades cujas agências receberam indicação de 
fechamento; José Carlos Sandes, Presidente do Sindicato dos 
Bancários de Teófilo Otôni; Sebastião Milanez, representante 
do Deputado Federal Nilmário Miranda; e Pompílio de Lourdes 
Canavez, membro da executiva nacional dos funcionários do 
Banco do Brasil. 
O Presidente do Banco do Brasil, Sr. Paulo César Ximenes, 

embora convidado, não compareceu. 
As reuniões realizadas pela Comissão ensejaram um amplo 

debate entre os membros deste Poder e representantes do 
Banco, dos seus servidores e das comunidades interessadas. 
Registrou-se a presença maciça de autoridades dos 

municípios mineiros cujas agências foram selecionadas como 
passíveis de fechamento. Destacamos a presença dos Prefeitos 
dos Municípios de Pavão, Jequitinhonha, Pedra Azul, Águas 
Formosas, Medina, Padre Paraíso, Caraí, Poté, Ataléia, 
Itapajipe, Buenópolis, São Romão, Santa Margarida, Divino, 
Lontra, Itanhandu, Campo do Meio, Capitólio, Monte Belo, 
Alterosa Brumadinho e Monsenhor Paulo (por representante); 
dos Presidentes das Câmaras Municipais de Águas Formosas, 
Ataléia, Santo Antônio do Jacinto, Buenópolis, Divino, 
Alterosa, Cláudio e Baependi; Vereadores pelos Municípios de 
Padre Paraíso, Poço Fundo, Alterosa, Capitólio, Monte Belo e 
Martinho Campos, além de Presidentes de cooperativas e 
Secretários Municipais. 

As autoridades presentes tiveram oportunidade de expor suas 
preocupações e dúvidas aos representantes do Banco. Cada 
intervenção focalizou um aspecto do problema, motivo pelo 
qual entendemos oportuno relacioná-las, resumidamente, na 
ordem em que se verificaram: 

1ª José Hertz Cardoso, Prefeito Municipal de 
Jequitinhonha e Presidente da Associação dos Municípios do 
Baixo Jequitinhonha, ponderou ser exíguo o prazo de 90 dias 
estabelecido pela direção do Banco para que as agências 
deficitárias obtenham resultados positivos; 
2a- José Pereira Filho, Presidente da Câmara Municipal de 

Santo Antônio do Jacinto, relatou a mobilização da 
Prefeitura e da comun'dade em prol da melhoria dos 
resultados da agência local; 

~ 
~ 
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3a - Leodônio Alves Martins, Prefeito Municipal de Pavão, 
ressaltou a especificidade do papel desempenhado pelo Banco 
do Brasil, insusceptível de ser preenchido por instituição 
financeira privada; 

4a Luciano Pessoa, Prefeito Municipal de Ataléia, 
questionou o fechamento de pequenas agencias para a 
resolução dos problemas do Banco e apontou o obsoletismo da 
estrutura das agências do interior como uma das causas de 
evasão de aplicações para instituições privadas; 
5a- Wagner Trindade de Oliveira, Secretário Administrativo 

da Prefeitura de Comercinho, fez relato sucinto das diversas 
atividades desenvolvidas pelo Banco em sua comunidade, desde 
a distribuição gratuita de insumos agrícolas até o 
patrocínio de atividades desportivas, concluindo que o 
município sofreria um imenso impacto negativo se a agência 
local fechasse; 
6a - Marinho Gonçalves da Rocha, Presidente da Câmara 

Municipal de Águas Formosas, destacou o fato de a agência do 
seu município atender, também, à população dos municípios 
circunvizinhos; 
7a- José Maria Ribeiro, Prefeito Municipal de Caraí, 

formulou apelo para que, na a solução dos problemas do 
Banco, fossem consideradas antes as razões de caráter 
humanitário que as puramente técnico-financeiras; 
Sa- Jerônimo Donizete, Prefeito Municipal de Itapajipe, 

fez relato da situação da agência de seu município e indagou 
sobre as reais possibilidades de sua manutenção; 
9a - Wagner Soares Lima, Prefeito Municipal de Santa 

Margarida, discorreu sobre a importância da permanência da 
única agência bancária existente no município, justamente a 
agência do Banco do Brasil; 

10a - Sebastião Real, Presidente da Câmara Municipal de 
Divino, formulou apelo pelo não-fechamento da agência 
existente no município; 
11a- Geraldo Cardoso Bispo Sobrinho, Prefeito Municipal de 

São Romão, apontou os custos de manutenção das instalações 
da agência local, desnecessariamente grande e luxuosa, como 
uma das causas dos resultados negativos do Banco no 
município; 
12a- José Alves, Prefeito Municipal de Buenópolis, relatou 

as dificuldades econômicas de seu município e o esforço da 
comunidade para conseguir a melhoria dos resultados da 
agência local; 

13a - Ildeu dos Reis Pinto, Prefeito Municipal de Lontra, 
solicitou fossem ampliados os serviços prestados pelo posto 
de atendimento do Banco em seu município; 

14a - Luis Antônio, Prefeito Municipal de Resende Costa, 
falou sobre as múltiplas formas pelas quais a agência local 
vem contribuindo para o progresso do município e se fazendo 
imprescindível para a comunidade; 
15a- Hipólito Martins, Prefeito Municipal de Alterosa, 

destacou a efetiva participação dos funcionários desse Banco 
na comunidade, a par de sua importantíssima atuação no 
fomento à agricultura, no atendimento aos aposentados e no 
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apoio às cooperativas; 
16ª - Clóvis Cardoso, Vereador à Câmara Municipal de 

Alterosa, relembrou a difícil experiência do fechamento da 
MinasCaixa no município; 

17ª - Darci Jairo da Costa, Vereador à Câmara Municipal de 
Martinho Campos, falou sobre as conseqüências funestas do 
fechamento da agência local para a economia do município; 
18ª- Wilson Luiz da Silva, Presidente da Câmara Municipal 

de Cláudio, inquiriu sobre as medidas tomadas pelo Banco com 
vistas à cobrança das dívidas vencidas, as quais, como se 
sabe, somam valor altíssimo; 

19ª José Gonçalves Machado, Prefeito Municipal de 
Capitólio, relatou as medidas levadas a efeito em seu 
município a fim de aumentar o movimento da agência local; 
20ª Carlos Alberto de Gouveia, Vereador à Câmara 

Municipal de Poço Fundo, depois de ressaltar a importância 
ímpar da instituição para a comunidade local, inquiriu sobre 
o fato de o Banco estar fechando agências no interior, 
enquanto o BRADESCO as está abrindo; 

21ª - Ricardo Toledo, Presidente da Câmara Municipal de 
Baependi, apresentou solicitação de dilatação do prazo 
concedido às agências deficitárias para a melhoria de seus 
resultados e de que, simultaneamente, se proceda ao 
levantamento das causas do desempenho negativo; 
22ª - Waldomiro de Sousa, Prefeito Municipal de Monte Belo, 

relatou o trabalho rearizado no município para que a agência 
local venha a apresentar resultados positivos e formulou 
apelo para a sua manutenção; 
23ª - Luiz Olavo Brás Escarpa, Prefeito Municipal de 

Itanhandu, criticou o Banco por responsabilizar a comunidade 
e as autoridades municipais por seu mau desempenho e relatou 
o apoio que a agência local já recebeu do município, 
principalmente na viabilização de sua instalação. 
A Superintendência Estadual do Banco esclareceu que, após 

uma série de estudos realizados por equipes técnicas, ficou 
evidenciado que a estrutura do BB se encontrava 
superdimensionada. Em Minas Gerais, foram identificadas 71 
agências deficitárias, passíveis de fechamento. Ressaltou, 
entretanto, que qualquer decisão será precedida de um 
trabalho intenso com vistas à melhoria dos resultados das 
agências. Afirmou, ainda, que todas as agências do Banco 
passarão por um processo de profundas modificações. 
O Sr. Henrique Pizzolato, Conselheiro Representante dos 

Funcionários no Conselho de Administração do Banco, informou 
que estava em exame no Conselho um plano de ajustes. No 
entanto, até a data do seu comparecimento perante a 
Comissão, 1Q/6/95, nada havia se concretizado. Lembrou que, 
periodicamente, ressurgiam os boatos de fechamento de 
agências e de redução do quadro de pessoal. Além dos 
depoimentos programados, a Comissão solicitou às autoridades 
responsáveis e a entidades ligadas ao Banco documentos 
diversos relativos à matéria objeto de estudo, 
principalmente documentos relativcs ao Programa de Ajustes 
1995-1996, os quais passam a integrar este relatório. 
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Embora os objetivos da Comissão se concentrem sobre a 
situação do Banco do Brasil no Estado, fez-se necessário o 
levantamento de dados gerais acerca da instituição, uma vez 
que a sua realidade em Minas Gerais se liga claramente à 
crise que ela atravessa como um todo. Assim, partimos de uma 
visão panorâmica do Banco para, finalmente, ater-nos às 
particularidades de sua situação no Estado. 
Ressalvamos que os números constantes neste relatório 

representam quantias aproximadas, uma vez que, com 
pouquíssimas exceções, as informações obtidas apresentaram 
certa margem de variação. 
3.2- O Banco e o Brasil -Dados históricos importantes 
Desde a sua fundação, em 12/10/1808, o Banco do Brasil 

direcionou fortemente suas atividades para o fim de promover 
o desenvolvimento socioeconômico do País. 

Logo de 1n1c1o, a instituição apoiou decisivamente. as 
autoridades públicas no custeio de escolas e hospitais. E de 
se destacar a sua colaboração para que se equipassem os 
navios que minaram as últimas resistências lusitanas e, 
enfim, se assegurasse a independência do Brasil, em 1822. 

Em 1888, quando o País se encontrava sob o impacto da 
libertação da mão-de-obra escrava, o Banco destinou as 
primeiras linhas de crédito à agricultura. 

Em todos os episódios marcantes da história do 
desenvolvimento nacional, encontramos a atuação eficiente e 
corajosa do Banco, mas, para não alongarmos demais esta 
exposição, restringimo-nos aos exemplos acima. 
A partir da reforma bancária de 1964, coube ao Banco do 

Brasil administrar a chamada conta-movimento, o que lhe 
conferia a prerrogativa de obter recursos junto ao Tesouro 
Nacional, a custo zero, e repassá-los ao setor produtivo a 
juros baixos. Na mesma época, o Banco foi proibido de atuar 
no mercado não monetário, reservado às instituições 
financeiras privadas. Com isso, na prática, deixou de ser 
agente regulador, uma vez que sua participação no mercado se 
reduziu de 31,3%, em 1965, para 6,45%, em 1984. 

Em 1986, sobreveio uma modificação profunda: suprimiu-se a 
conta-movimento, e o Banco do Brasil passou a atuar sob as 
regras comuns do mercado financeiro. 
Ato continuo, o Banco iniciou processo de diversificação de 

produtos e serviços e intensificou os esforços de captação 
de recursos. Noutras palavras: competindo com as demais 
instituições financeiras, a empresa foi buscar no mercado os 
recursos que lhe permitissem continuar financiando a 
atividade produtiva, que, até então, era sua finalidade 
precípua. 

Em 1994, o Banco do Brasil foi excluído do Conselho 
Monetário Nacional e, assim, afastado dos trabalhos de 
definição das políticas monetárias. 
3.3 - A estrutura do Banco - Alguns indicativos 
o Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado, 

integrante da administração indireta da União. Possui a 
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natureza de sociedade de economia mista e reveste-se da 
forma de sociedade anônima. Assim, sujeita-se 
simultaneamente aos princípios constitucionais aplicáveis à 
administração, mormente os constantes no art. 37 da 
Constituição da República e à Lei Federal nQ 6.404, de 1976, 
conhecida como Lei das Sociedades Anônimas. Ademais, cumpre-
lhe observar toda a legislação aplicável às instituições 
financeiras, em relação às quais não dispõe de nenhum 
privilégio, conforme se depreende do§ 1Q do art. 173 da 
Carta Magna. 

A União, representada pelo Tesouro Nacional, detém o 
controle acionário da empresa, na qualidade de proprietária 
de 51% das ações com direito a voto e 29% do total das ações 
do Banco. 

A instituição possui 4.781 postos de atendimento espalhados 
pelo País, sendo que, em 500 municípios brasileiros, é a 
única instituição financeira existente. Possui também 40 
agências no exterior. Apenas 59% da rede de dependências 
do Banco é integrada ao sistema "on-líne". 
O quadro de pessoal da instituição, regido pelas leis 

trabalhistas, compunha-se, em maio do corrente ano, de 118 
mil funcionários. 
3.4- A redefinição do perfil do Banco 
Com a extinção da conta-movimento, a partir de 1986 o Banco 

teve que se lançar ao mercado para buscar os recursos com os 
quais pudesse prosseguir na sua atividade tradicional de 
apoiar o setor produtivo. Assim, passou a atuar de duas 
maneiras, concomitantemente: como instrumento da execução 
dos programas governamentais de fomento à produção e como 
empresa de natureza comercial, com atuação diversificada, 
empenhada na obtenção de lucros. 

Por meio de subsidiárias, a empresa ingressou em novas 
áreas, consideradas mais rentáveis: previdência 
complementar, turismo receptivo, corretagem de seguros, 
administração de cartão de crédito, entre outras. 

Progressivamente, o Banco foi reduzindo o volume da 
intermediação financeira a que se dedicara tradicionalmente 
e ampliando a sua participação no setor de prestação de 
serviços. Hoje, 70% de suas agências são captadoras e apenas 
30%, aplicadoras. 
3.5 - O desempenho do Banco nos últimos anos 
3.5. 1 - Introdução 
O Banco do Brasil é a empresa mais antiga do País. Seu 

patrimônio, em tradição e credibilidade, é inigualável. 
Causa espanto e tristeza a notícia das dificuldades por que 
passa atualmente. Entretanto, é forçoso reconhecer que o 
Banco ainda não se adaptou completamente ao fim da conta-
movimento. Até junho de 1994, o déficit era camuflado pelas 
receitas inflacionadas, que desapareceram com a implantação 
do programa de estabilização econômica. Os balancetes da 
empresa indicam um prejuízo acumulado, no período 
compreendido entre janeiro e maio do corrente ano, da ordem 
de R$1.730.239.989,31. 
3.5.2 - O desencadeamento da crise 

~ 
~ 
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O Conselho Monetário Nacional, em 1986, ao retirar do Banco 
o acesso à conta-movimento, estabeleceu que as operações de 
interesse do Governo Federal seriam realizadas pelo Banco 
mediante "prévio aporte de recursos por parte do Tesouro". 
Isso não vem ocorrendo. Frisando bem: o Banco capta 
recursos no mercado e empresta ao setor rural a taxas 
inferiores à taxa de captação. Esse diferencial negativo 
deve ser coberto pelo Governo, para que o Banco, enquanto 
sociedade anônima, não tenha prejuízo. O Governo, 
entretanto, não tem honrado esse compromisso. 

Na verdade, o Tesouro Nacional, representante da União no 
controle do Banco, contribui, e muito, para a deterioração 
dos resultados da empresa. Isso está claramente configurado 
nos processos de financiamento agrícola, nos avales 
prestados em nome do Tesouro, nas operações realizadas com 
recursos do Banco e com risco para o Tesouro e nas operações 
feitas, por determinação do Tesouro, com recursos próprios 
da empresa, que não são reconhecidas pelo Governo Federal. 

Ademais, nas operações realizadas com recursos do Banco e 
risco do Tesouro, os Governos tendem a não quitar as dívidas 
feitas por seus antecessores. 

Em 1990, a Carteira do Comércio Exterior - CACEX - foi 
desligada do Banco do Brasil e transformada no Departamento 
Técnico de Intercâmbio Comercial - DTIC - , subordinado ao 
Ministério da Indústria e Comércio. Entretanto, esse novo 
órgão funciona integralmente com recursos do Banco, que cede 
servidores, instalações e material, sem previsão de 
ressarcimento pelo Governo Federal. 

Também a inadimplência do setor privado aumentou 
significativamente nos últimos anos. Muitos devedores 
tiveram sua situação aprovada depois do confisco imposto 
pelo Plano Collor em 1990. Outros atrasam os pagamentos, 
enquanto conduzem longas discussões acerca da legalidade da 
TR nos tribunais. Finalmente, é inegável que, após a anistia 
da correção monetária concedida em 1988, generalizou-se a 
tendência de não pagar e esperar a renegociação da dívida em 
condições mais favoráveis ao devedor. 
Alguns números consignados em documento datado de 10 de 

julho último, dirigido pelo Conselho Fiscal ao Conselho de 
Administração do Banco, ajudam a visualizar a amplitude do 
quadro de inadimplência: 

US$ mi 1 
Pendências junto ao Governo 5.000.000 
Dívidas em cobrança judicial 
(INSS, Receita Federal e Mendes 
Júnior) 4.065.000 
Dívidas em negociação com o Banco 
Central 591.000 
Inadimplência do setor privado 
(em 31/5/95) 10.442.000 
A situação ganha contornos dramáticos se considerarmos o 

patrimônio líquido do Banco: US$6.454.000.000,00. 
Por fim, vale ressa 1 tar o problema da descontinuidade da 

administração do Banco. Conforme pondera o Conselho Fiscal 
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no referido documento, "a transição de cinco diferentes 
administrações, em um lapso de cinco anos, impõe indeléveis 
danos ao planejamento de seus horizontes". Exemplificando, 
continua o Conselho Fiscal: "Não será de esquecer que, em 
1990, o então Presidente, Sr. Alberto Policaro, deu início a 
processo de redução do número de agências, além de incentivo 
a demissões, daí não resultando benefícios palpáveis, nada 
obstante os custos demandados. No ano seguinte, já sob a 
gestão do Sr. Lafaiete Coutinho Torres, imprimia-se política 
de contratação de novos funcionários, mediante concurso 
público e reabertura daquelas agências fechadas na gestão 
anterior, redundando em novas despesas". 
3.6 - A reação - Elaboração do plano de ajustes 
No contexto desse quadro negativo, a atual administração 

orientou-se a fim de otimizar a capacidade operacional do 
Banco. Com esse objetivo, foi elaborado o Programa de 
Ajustes - 1995/1996. Relativamente a esse programa, chegaram 
até a Comissão as seguintes informações: 

1 - Quanto à rede de dependências do Banco: 
a) procedeu-se a uma análise das dependências da empresa, a 

partir de critérios de desempenho (entendido como a relação 
entre os custos e a receita de cada ponto de atendimento), 
de localização geográfica e, finalmente, de repercussão 
pol it i ca; 

b) desse estudo resultou a seleção de 255 agências, em todo 
o Brasil, como passíveis de fechamento. Entre essas, 143 são 
pioneiras, isto é, são as únicas nos respectivos municípios. 
Fechadas as 255 agências, um total de 292.348 beneficiários 
do INSS deixariam de ser atendidos na localidade em que são 
atendidos atualmente e 1.794 funcionários teriam de ser 
transferidos; 
c) às agências selecionadas foi concedido o prazo de 90 dias 
(abril, maio e junho de 1995) para que obtivessem o 
equilíbrio entre suas receitas e despesas como condição para 
que não fossem fechadas. 

2 - quanto ao quadro de pessoal: 
a) propós-se a revisão "da estrutura de cargos e-salários, 

de forma a não permitir que funcionários de execução 
alcancem o topo da carreira, levando a uma estrutura de 
custos de pessoal onerosa e distorcida" (item 23 do Plano); 

b) estabeleceu-se como meta a ser alcançada a redução do 
quadro de pessoal em 16.500 funcionários. 

Como primeira opção para obter a desejada redução, criou-se 
o Programa de Desligamento Voluntário- PDV -. voltado para 
o desligamento de empregados com tempo de serviço superior 
a: 12 anos. se em postos efetivos; 14, para os caixas-
executivos e para os comissionados de execução; 17 anos, 
para os ocupantes de gerência média e para os 
administradores, e. com qualquer tempo de serviço, para os 
ocupantes de cargos isolados e para os integrantes das 
carreiras de serviços auxiliares e de serviço técnico-
científico. Em todos os casos, o servidor deveria ter, no 
máximo, 28 anos de tempo de serviço. 

Ao funcionário desse universo que optasse pelo desligamento 
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ofereceu-se a dispensa em 31/7/95, sob a modalidade de 
despedida sem justa causa, com pagamento de todas as verbas 
previstas na lei e nos atos normativos da empresa. Como 
incentivo, os demitidos receberiam, ainda, prêmio em 
dinheiro segundo o seu tempo de serviço, garantia de 
assistência médica por 18 meses e devolução das quantias 
pagas a título de contribuição para previdência 
complementar. 

A opção deveria ser feita pelo servidor no período de 3 a 
14 de julho do ano em curso. 

Em todas as hipóteses, o Banco reservou-se o direito de 
aceitar ou não a opção feita pelo empregado. 

Antes da implementação do PDV, o Banco tornou público que, 
se a meta de redução não fosse alcançada, passaria a 
despedir seus empregados até atingir aquele número 
estabelecido, sem o pagamento das verbas de incentivo. 

Em seguida, o Banco passou a realizar as transferências que 
entendeu necessárias, conforme a apuração de excedentes em 
algumas dependências, e de vagas, em outras. 
Segundo estimativa publicada pela própria empresa, após 

gastos de R$600.000.000,00 com o programa de demissões, será 
feita uma economia de R$900.000.000,00 por ano. 
3.7- Os contornos do plano de ajustes em Minas Gerais 
Até maio do corrente ano, o Banco do Brasil possuía 377 

agências e 200 postos de atendimento no Estado, nos quais 
trabalhavam cerca de 12 mil empregados. 
Desse conjunto, foram selecionadas 71 agências, entre elas 

13 pioneiras, como passíveis de fechamento. Por região, 
foram selecionadas as seguintes agências: 
Triângulo: Gurinhatã, Campina Verde e Itapajipe; 
Noroeste: Montalvânia, Itacarambi, Varzelândia, Mirabela, 

São Romão, Monte Azul, Mato Verde, Francisco Sá e São 
Gonçalo do Abaeté; 
Alto São Francisco: Buenópolis, Campos Altos, Luz e 

Martinho Campos; 
Metalúrgica: Caeté, Carmo do Cajuru, Brumadinho e 

Matozinhos; 
Sul: Cláudio, Passa-Tempo, Itapecerica, Resende Costa, 

Carmo da Mata, Capitólio, Cristais, Campo do Meio, Alterosa, 
Monte Belo, Paraguaçu, Monsenhor Paulo, Bom Jardim de Minas, 
Poço Fundo, Monte Sião, Paraisópolis, Cristina, Itanhandu, 
Baependi e Campestre; 

Zona da Mata: Alvinópolis, Raul Soares, Simonésia, Santa 
Margarida, Divino, Jequeri, Tocantins, Piraúba, Miradouro e 
Rio Casca; 
Jequitinhonha: Poté, Ataléia, Pavão, Caraí, Padre Paraíso, 

Águas Formosas, Joaima, Itinga, Jequitinhonha, Rubim, Santo 
Antônio do Jacinto, Pedra Azul, Medina, Itaobim, Ladainha, 
Comercinho e Taiobeiras; 

Rio Doce: Coroaci, Tarumirim, Resplendor e Itanhomi. 
Indubitavelmente, a maioria das agências selecionadas 

situam-se nos municípios mais carentes do Estado, nos quais, 
em grande parcela, a economia gira em torno do Banco. Enfim, 
o comércio local depende do dinheiro pago aos aposentados e 
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aos servidores públicos. Os pequenos e os médios produtores 
rurais contam com o financiamento concedido pelo Banco, que 
também apóia as cooperativas médicas, de ensino, de crédito, 
de consumo e as atividades desportivas do município. Os 
empregados do Banco, normalmente com bom nível de instrução, 
prestam contribuição de relevo à comunidade, acumulando, 
muitas vezes, os cargos de professores das escolas locais. 
Caso as agências fossem desativadas, os aposentados seriam 
submetidos a condições penosas de locomoção até outros 
municípios (vale lembrar que as regiões pobres do Estado são 
servidas por estradas extremamente precárias). 

Por outro lado, constataram-se alguns problemas comuns às 
agências do interior de Minas, comprometedores do seu 
desempenho. Onde o Banco do Brasil concorre com instituição 
financeira privada, verifica-se uma tendência do público de 
privilegiar a outra instituição. Sabe-se até de casos em que 
os moradores se deslocam para localidades vizinhas a fim de 
realizar sua movimentação em bancos privados. Tais atitudes 
decorrem do fato de as agências privadas oferecerem serviços 
mais ágeis e diversificados, devido ao grau de automação 
mais elevado. 

Além do atraso tecnológico, a pouca autonomia dos gerentes 
e o desinteresse de alguns deles, já em final de carreira, 
também constituem fatores de prejuízo à qualidade do 
atendimento do Banco à comunidade. Em alguns municípios, o 
edifício no qual funciona o Banco do Brasil é excessivamente 
grande para as necessidades da agência, o que aumenta 
desnecessariamente seus custos de manutenção. 
3.8- Análise do significado do plano de ajustes para o 

saneamento da empresa 
Primeiramente, importa lembrar que o Banco do Brasil 

apresenta a peculiaridade de revestir, simultaneamente, 
natureza social e comercial. 

Como sociedade comercial, submete-se a todas as regras 
aplicáveis ao sistema financeiro e tem de obter lucro, 
disputando mercado com as demais instituições financeiras . 

Como Banco social, compete-lhe grande parcela da execução 
das políticas governamentais com vistas à promoção do 
desenvolvimento socioeconômico do Pais. Missão nobre, em 
princípio absolutamente compatível com a obtenção de lucros, 
não fossem os abusos que o Tesouro Nacional, na qualidade de 
sócio majoritário e principal cliente, comete contra a 
empresa. 

A propósito, reportamos-nos ao item 3.5.2 da nossa 
exposição, o qual permite visualizar a dimensão dos 
prejuízos que o Governo Federal impõe ao Banco do Brasil. 

Também a inadimplência do setor privado alcançou números 
impressionantes, e sucessivos refinanciamentos e anistias 
indiscriminadas obtidos pelos "lobbies" ruralistas junto ao 
Governo Federal constituem outro fator de desestruturação da 
empresa. 

O plano de estabilização implantado em 1994 pôs fim aos 
lucros inflacionários, e as distorções que, de longa data, 
vinham minando a estrutura da empresa, revelaram-se claras 
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nos seus atuais resultados negativos. 
A resposta da empresa foi fechar agências e reduzir o 

quadro de pessoal. 
Entretanto, o bom senso indica que nenhuma empresa, por 

mais que reduza o número de seus estabelecimentos e de seus 
funcionários, pode obter resultados positivos tendo de 
suportar as sangrias a que nos referimos anteriormente. Como 
assevera o Conselho Fiscal no documento já referido, as 
medidas adotadas estão "voltadas para o segmento menos 
responsável pela desordenação a que foi submetido o Banco 
neste decênio". 
O cotejo do montante que se afirma será economizado 

mediante a redução do quadro de pessoal (item 3.6) com as 
quantias relativas aos preJu1zos que o Banco sofre em 
decorrência da inadimplência do setor privado e do 
comportamento irresponsável do Governo Federal (item 3.5.2) 
demonstra, por si só, a insignificância das medidas tomadas 
para o saneamento da empresa. 

Como sempre, diante da crise, optou-se pelo caminho mais 
fácil: reduzir a folha de pagamento por meio do achatamento 
salarial seguido do desligamento de empregados e restringir 
as atividades que visam à promoção dos menos favorecidos por 
meio do fechamento das agências situadas em municípios 
pobres. 
O elemento principal do problema, que é o relacionamento 

entre o Banco e o Tesouro Nacional, permaneceu intocado. 
3.9- A realidade da implantação do plano de ajustes 
Primeiramente, selecionaram-se agências passíveis de 

fechamento com base na relação receita-custos. 
Evidentemente, foram selecionados postos de atendimento 
localizados nos mun1c1p1os mais pobres, onde, em muitos 
casos, a agência do Banco do Brasil é a única. A título de 
ilustração, lembramos que, em Minas, foram indicadas as 
agências de municípios como Campestre, Baependi, 
Jequitinhonha e Pedra Azul. 
Tal critério representou mudança completa das diretrizes do 

Banco, com priorização de sua natureza comercial sobre sua 
função de alavancar o desenvolvimento. 
Explica-se: até há pouco tempo, quando o Banco se dispunha 

a instalar-se em localidades pobres e distantes, é óbvio que 
não visava a lucros. O objetivo era propiciar ao pequeno e 
médio produtor acesso ao crédito, incrementar a economia das 
pequenas cidades e, enfim, promover a integração do País. De 
repente, tudo isso é deixado de lado. Produzir lucro passa a 
ser a principal função social da empresa. Evidentemente, 
função social, nessa novíssima acepção, não comporta 
permanência de agência em praças pobres. 
O pior é que as economias assim obtidas nada representarão 

no quadro das verdadeiras causas dos prejuízos do Banco do 
Brasil. Em compensação, o impacto social do fechamento 
dessas pequenas agências e incalculável. Como já relatamos 
anteriormente, o Banco é fundamental na vida dos pequenos 
municípios, por múltiplas razões. 

Exatamente por causa da importância do Banco, assim que se 
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implantou o plano de ajustes, na maioria dos municípios com 
indicativo para fechamento de agência, verificou-se grande 
mobilização das autoridades locais e da comunidade, 
entrosadas com os servidores do Banco, visando ao aumento da 
captação das agências. O resultado foi muito positivo, haja 
vista que, em muitas agências, alcançaram-se as metas 
propostas em 30 dias, quando o prazo era de 90 dias. 

Não obstante, foram fechadas 14 agências no Estado até o 
momento. Entre elas, 9 constavam na relação inicial de 71 
agências selecionadas para fechamento, quais sejam, as 
agências de Ataléia, Baependi, Capitólio, Cláudio, 
Gurinhatã, Medina, Paraguaçu, Pavão e Simonésia. Foram 
também fechadas as agências Av. Brasil, de Patos de Minas; 
Bairro Niterói, de Divinópolis; Nossa Senhora da Abadia, de 
Uberlândia; Marechal, de Poços de Caldas, e Tiradentes, de 
Contagem. 

A questão relativa ao quadro de pessoal da empresa é 
lastimável. Os 118 mil servidores do Banco foram traídos e 
frustrados na sua confiança nas instituições deste Pais. 
Quando se submeteram ao concurso público para ingresso nos 
quadros do Banco, tinham em mente a sua tradição como 
empresa sólida, a serviço do desenvolvimento nacional, à 
qual o bom empregado poderia dedicar-se com exclusividade, 
sem temor de demissão sem justa causa. Assim, tornaram-se 
servidores do Banco do Brasil de corpo e alma. Agora, 
transcorridos já var1os anos de serviços prestados à 
instituição, descobrem-se "elegíveis para desligamento" ou 
"excedentes". 

~ 
~ 

Em reiterados contatos do Presidente desta Comissão com 
empregados do Banco foi relatado o clima de terror que se 
instalou na empresa. É fato que, de janeiro a julho deste 
ano, ocorreram 13 suicídios entre os empregados do Banco. A 
OMS considera anormal índice acima de um suicídio ou uma 
tentativa de suicídio por ano para cada 10 mil pessoas. 
Mesmo considerando o número máximo de empregados do quadro 
de pessoal do Banco, 118 mil, até maio do corrente ano, tem-
se que a situação é anormal. 

Inicialmente, foi aplicado um extenuante achatamento 
salarial, que levou a generalidade dos empregados a 
endividar-se junto ao Banco. Em seguida, vieram os rumores 
de demissão em massa, até que, quando o Plano de 
Desligamento Voluntário foi implantado, cada empregado 
"elegível" viu-se obrigado a optar entre aceitar a demissão 
e receber as verbas de incentivo ou não aceitar e correr o 
risco de ser despedido sem tais verbas. Pode-se imaginar o 
drama dessas pessoas, com idade entre 30 e 40 anos, 
servidores do Banco do Brasil a vida toda, tendo, 
repentinamente, de conseguir outra colocação no mercado de 
trabalho. 

Após muita pressão dentro do Banco, 13.421 servidores se 
desligaram no País, e 1.532 dos quais em Minas Gerais. 

Outro significativo número de desligamentos foi obtido por 
meio de process~s administrativos em que o endividamento 
junto ao Banco se revestiu do caráter de infração 

J 
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disciplinar. 
A etapa seguinte veio a ser a apuração do número de 

transferências que, no entendimento da direção da empresa, 
serão necessárias. Levantou-se a existência de vagas em 
algumas agências e o excesso de empregados em outras. Os 
números apresentados indicam que será realizada grande 
quantidade de transferências. Para se ter uma idéia de 
quantos funcionários terão que reestruturar suas vidas nesse 
processo, apresentamos o quadro relativo à carreira 
administrativa do Banco: 

UF VAGAS/EXCESSO SALDO 
RS 269/402 +133 
se 213/84 -129 
PR 463/257 -206 
RJ 508/462 -46 
SP 2352/689 -1663 
MG 191/1335 +1144 
ES 33/161 +128 
GO 185/160 -25 
TO 22/34 +12 
DF 1108/45 -1063 
MT 179/54 -125 
MS 117/45 -72 
AC 16/28 +12 
AM 81/13 -68 
RR 1 1 I- -1 1 
RO 30/11 -19 
AP 6/4 -2 
PA 74/89 +15 
MA 141/142 +1 
PI 17/255 +238 
CE 5/724 +7 19 
RN 12/204 +192 
PE 58/170 +1 12 
PB 23/209 +186 
AL 6/135 +129 
SE 6/180 +174 
BA 199/781 +582 
EXTERIOR 4/9 +5 
SUBTOTAL 6329/6682 +353 
O Estado de Minas Gerais foi o mais apenado nesse processo. 

Nada menos que 1.144 servidores da carreira administrativa 
terão de sair de Minas para outros Estados. 
Atendendo a requerimento do Deputado Almir Cardoso, a 

Comissão foi até a Superintendência Estadual do Banco e 
apresentou proposta no sentido de que o processo de 
transferências fosse suspenso por 180 dias e, após esse 
prazo, se procedesse a uma revisão da necessidade de 
servidores nas dependências, tendo em vista as 
aposentadorias realizadas no período. 
Transferências propriamente compulsórias ainda não houve. 

Entretanto, aproximadamente 764 servidores já saíram do 
Estado, "escolhendo" para onde se transferir entre as opç6es 
de vagas apresentadas pelo Banco. 
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Conforme notícia publicada em 14/9/95 pelo Gabinete do 
Representante dos Funcionários no Conselho de Administração 
- Garef - e ainda conforme correspondências de associações 
comerciais, sindicatos e Prefeituras Municipais que chegam a 
esta Comissão, a situação atual das agências é caótica. A 
redução do quadro de pessoal foi drástica, caracterizando 
mesmo um "fechamento branco", ou seja, um fechamento 
dissimulado de algumas dependências. Ressaltam as agências 
pioneiras especiais, que, hoje, contam com apenas 3 
servidores. Toda essa redução do quadro de pessoal foi 
levada a efeito sem qualquer aporte tecnológico na empresa, 
que, nesse aspecto, já apresentava atraso. O resultado é 
que, em muitas localidades, as agências só não se tornaram 
inviáveis devido ao esforço dos servidores: não obstante a 
jornada diária dos bancários ser de 6 horas, os empregados 
do Banco do Brasil estão trabalhando 12 horas diárias, sem 
receber qualquer pagamento pelas horas extras. 
4 - Conclusões 
Evidentemente, a matéria que nos propusemos a estudar se 

apresenta extremamente complexa. Não se trata simplesmente 
de uma empresa com resultados deficitários. Trata-se da 
discussão sobre os rumos do maior instrumento de execução de 
programas de desenvolvimento socioeconômico de que o Governo 
dispõe. Ademais, é forçoso reconhecer que, nos últimos anos, 
o setor bancário foi amplamente automatizado, com 
repercussões inevitáveis sobre o quadro de pessoal. A 
necessária regulamentação do art. 192 da Constituição da 
República, que contempla o sistema financeiro nacional, 
ainda não ocorreu. Finalmente, a matéria em exame reflete o 
momento nacional, em que a discussão sobre o papel do Estado 
retorna com intensidade, dentro de um processo de preparação 
do País, mormente de suas empresas, para a globalização da 
economia. Tudo isso são fatores que se entrechocam e tornam 
particularmente grave e profunda a questão do Banco do 
Bras i 1. 

Procurando manter-nos igualmente distantes de uma visão 
paternalista da sociedade e de uma irresponsável pos1çao 
neoliberal, analisamos as informações que nos chegaram. 
Evidenciou-se, nos trabalhos da Comissão, que o Banco do 

Brasil atravessa uma crise de identidade. Esquecida dos 
compromissos do Banco com os interesses maiores da Nação, a 
atual direção da empresa quer fazer prevalecer a busca de 
resultados comerciais. 
Por outro lado, no enfrentamento de um quadro de desempenho 

deficitário, causado por distorções que datam de 1986 
(quando se encerrou a conta-movimento e o Banco passou a ter 
prejuízos com a sua utilização como instrumento político), a 
cúpula da empresa optou por medidas de reflexos sociais 
imensamente negativos, sem atacar as causas verdadeiras do 
problema. 
A Comissão compartilha o entendimento do Garef, 

no "Boletim Garef" do dia 31 de agosto último, 
projeto da atual administração da empresa "tem sua 
afastamento do Banco do Brasil do financiamento 

publicado 
de que o 
lógica no 
bancário 
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propriamente dito, transformando-o num Banco prestador de 
serviços". O desejável seria que a diversificação das 
atividades do Banco se somasse à tradicional atividade de 
concessão de crédito. Entretanto, "o Banco está se 
transformando em um simples balcão de negócios e deixando de 
operar crédito- deixando de ser banco", conforme assevera o 
Garef. 

Por outro lado, são de notar o autoritarismo e a 
truculência que marcam todo o processo, desde o diagnóstico 
da crise, passando pela escolha das alternativas para 
solução, até à elaboração dos programas e sua implementação. 

A pauperização e a insegurança impossibilitam a reação dos 
servidores do Banco. 

Entretanto, estudos abrangentes são realizados por 
entidades interessadas no destino da instituição e propostas 
de grande repercussão, perfeitamente viáveis, são 
apresentadas. Nesse ponto, destacamos o projeto Repensando o 
Banco do Brasil, cujas sugestões esta Comissão apóia, em sua 
totalidade, principalmente: 
-a definição clara do papel do Banco, com explicitação do 

seu efetivo relacionamento com a União, o Tesouro Nacional e 
a sociedade, a par da discriminação dos segmentos de sua 
atuação prioritária, quais sejam médias, pequenas e 
microempresas; universidades e centros de pesquisa; 
agropecuaristas e cooperativas, além de exportadores e 
importadores que atuem no MERCOSUL; 

mudança radical do comportamento do acionista 
majoritário, o Tesouro Nacional, em relação à empresa, com 
observância rigorosa da Lei das Sociedades Anônimas bem como 
do estatuto do Banco; 

- adoção do contrato de gestão como instrumento regulador 
da relação entre o Governo Federal e o Banco do Brasil; 
-capitalização do Banco pelo acionista controlador, o 

Tesouro Nacional, de forma a enquadrar a empresa nas normas 
do Acordo de Basiléia; 

cobrança e regularização imediata das operações 
inadimplentes, em especial das dívidas do Tesouro Nacional; 

criação de uma linha de crédito privilegiada, com 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT 
direcionada ao investimento produtivo que gere empregos ou 
mantenha seu nível, acessível a empresas distinguidas com o 
selo-ouro, isto é, selecionadas por critérios que considerem 
sua situação junto ao Fisco e sua relação com os empregados 
e a sociedade (Projeto Selo-Ouro); 

- transferência das atribuições e prerrogativas do extinto 
Banco Nacional de Crédito Cooperativo - BNCC - ao Banco do 
Brasil, como, aliás, constava em emenda à medida provisória 
que extinguiu o BNCC, vetada pelo então Presidente Collor; 

- transferência da administração dos recursos do PROEX ao 
Banco do Brasil, considerando tanto as facilidades 
proporcionadas por sua vasta rede de dependências no País e 
no exterior quanto o fato de o Banco já possuir pessoal 
esp~cializado na área de exportação, que, inclusive, 
sustenta as atuações da SECEX e da DTIC, órgãos vinculados 
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ao Ministério, da Indústria e Comércio; 

celebração de convênios com Governos Estaduais e 
Prefeituras Municipais, a exemplo do que se fez recentemente 
no Distrito Federal, com utilização dos programas do MIPEM e 
do PRODEM no combate à economia informal; 
- estabelecimento de uma parceria entre esse Banco e 

empresa ou empresas detentoras de alta tecnologia em 
"software", visando à criação de uma subsidiária do Banco 
para fornecimento de serviços de tecnologia ao próprio Banco 
e a outras empresas; 

- reformulação da política de recursos humanos, atendendo à 
premissa de que os servidores constituem o pilar fundamental 
de apoio à qualidade total da empresa. 

A Comissão entende que, como medida emergencial, inadiável, 
faz-se mister o fim do trabalho extraordinário gratuito, 
atualmente exigido nas agências. 

Também considera inadiável a cessação da descontinuidade 
administrativa da empresa e registra a sugestão do 
economista Cláudio Gontijo, para que o Conselho Diretor seja 
referendado pelo Congresso Nacional e investido em mandato 
por tempo determinado, a ser interrompido somente no caso de 
determinadas metas, baseadas em critérios técnicos, não 
serem atingidas. Igualmente relevante é a profissionalização 
da cúpula da empresa, consoante proposta de Henrique 
Pizzolato, Representante dos Funcionários no Garef, segundo 
a qual, ao Conselho de Diretores, formado segundo critérios 
políticos, incumbiria fazer a ligação entre o Banco e a 
sociedade, enquanto a relação contratual com os acionistas 
seria conduzida por um segundo escalão, orientado por 
critérios técnicos. 
Tais medidas consubstanciam alternativas concretas à 

política de redução da empresa, adotada pela direção do 
Banco. Uma vez implementadas, fortalecerão simultaneamente o 
Banco e a economia nacional. Ademais, observa-se que 
conduzem à máxima utilização de todas as dependências da 
empresa e viabilizam o pleno aproveitamento da capacidade de 
trabalho dos servidores que compõem seu quadro de pessoal. 
Finalizando, a Comissão propõe: 
- a publicação deste relatório para distribuição aos 

interessados e às autoridades responsáveis, principalmente o 
Presidente da República, o Ministro da Fazenda, o Ministro 
do Planejamento, o Presidente do Banco Central, o Presidente 
do Banco do Brasil, o Presidente do Conselho de 
Administração do Banco do Brasil, o Presidente do Congresso 
Nacional e os Presidentes das Assembléias Legislativas dos 
Estados da República; 
-a realização de reunião especial nesta Casa, com o 

objetivo de lançar oficialmente no Estado a revista 
"Repensando o Banco do Brasil", a exemplo do que já ocorreu 
no Congresso Nacional e na Assembléia Legislativa do Estado 
de Santa Catarina. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Almir Cardoso, Presidente - ClêJber Carneiro, relator 

Carlos Pimenta. 
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-Publicado, inclua-se o relatório em ordem do dia. 
O Sr. Presidente - A Presidência vai determinar seja feita 

a chamada para verificação de "quorum" para apreciação da 
matéria constante na pauta. Com a palavra, o Sr. Secretário, 
para proceder à chamada. 
O Sr. Secretário (Deputado Leonidio Bouças) - (- Faz a 

chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 15 Deputados; 4 se 

encontram nas comissões. Portanto, não há "quorum" para a 
continuação dos nossos trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e 

convoca os Deputados para as extraordinárias de logo mais, 
às 20 horas, e de amanhã, dia 21, às 9 horas, nos termos dos 
respectivos editais de convocação, e para a reunião 
ordinária deliberativa de amanhã, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO NQ 
5/95 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Anivaldo Coelho, Antônio 
Roberto, Jorge Eduardo de Oliveira, Clêuber Carneiro, 
Leonidio Bouças, Ivo José, Simão Pedro Toledo e Miguel 
Martini, membros da Comissão supracitada. O Vice-Presidente, 
Deputado Anivaldo Coelho, assume a Presidência e, havendo 
número regimental, declara abertos os trabalhos, informa que 
a reunião se destina a apreciar o parecer do relator, 
Deputado Simão Pedro Toledo, e suspende a reunião até o 
término de reunião conjunta em curso. Às 16h45min, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo Penna, 
Anivaldo Coelho, Antônio Roberto, Jorge Eduardo de Oliveira, 
Clêuber Carneiro, Leonidio Bouças, Ivo José, Simão Pedro 
Toledo e Miguel Martini. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Arnaldo Penna, declara reabertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Clêuber Carneiro que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a 
Presidência passa a palavra ao Deputado Simão Pedro Toledo, 
que emite parecer pela aprovação da proposta de emenda em 
tela. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, e nada mais havendo a ser 
tratado, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Arnaldo Penna, Presidente- Carlos Pimenta- Ajalmar Silva 

- Simão Pedro Toledo - Hely Tarquinio - Clêuber Carneiro -
Jorge Hanna~ - Mªrcos Helênio.. _ 
ATA DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA 
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PROCEDER A ESTUDO COMPARATIVO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS DE 
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FERNÃO DIAS EM MINAS GERAIS E SÃO 
PAULO 
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e três de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, Irani 
Barbosa e Bilac Pinto, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Simão 
Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos, informa que a 
reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da 
Comissão e solicita ao Deputado Bilac Pinto que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência 
informa que se encontram na Secretaria desta Comissão, à 
disposição dos parlamentares, documentos encaminhados pelo 
DER-MG e pela Secretaria de Estado de Transportes de São 
Paulo atendendo às solicitações feitas; que o prazo de 
funcionamento desta Comissão foi prorrogado até o dia 17 do 
corrente mês e que o Deputado Carlos Murta encaminhou 
correspondência justificando sua ausência. Não havendo quem 
queira apresentar proposição, e nada mais havendo a ser 
tratado, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Toninha Zeitune - Irani 

Barbosa. 
ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E 
POLÍTICA RÜRAL 
Às dez horas do dia vinte e quatro de agosto de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Paulo Piau, Arnaldo Canarinho, Olinto 
Godinho, Gilmar Machado e Péricles Ferreira (substituindo os 
dois últimos aos Deputados Almir Cardoso e Miguel Barbosa, 
por indicação das Lideranças do PT e do PSDB, 
respectivamente), membros da Comissão 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. O 
Presidente informa que a reunião tem a finalidade de 
apreciar as matérias constantes na pauta e discutir com os 
Secretários de Agricultura de Viçosa, Varginha, Juiz de 
Fora, Sete Lagoas, Montes Claros, Paracatu, Patos de Minas, 
Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba, Araguari, Araxá, Monte 
Carmelo, Belo Horizonte, Contagem, Governador Valadares, 
Teófilo Otôni e Muriaé assuntos de interesse do setor 
agropecuário. Em seguida, convida os Srs. José Kioshi Ynoue, 
Secretário de Agricultura de Uberaba, e Gilson Alves 
Ferreira, assessor politico do Secretário de Estado de 
Agricultura, Sr. Alysson Paulinelli, para tomarem assento à 
mesa. A Presidência determina seja registrada, ainda, a 
presença dos seguintes Secretários Municipais: Srs. Expedito 
Gomes Ferreira, de Contagem; Eduardo B. Ottoni, de Varginha; 
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Francisco Salles Jales, de Paracatu; Dílson Didodonato, de 
Patos de Minas; Francisco Amando de Melo, de Araxá; Carlos 
Melo, de Ituiutaba; Paulo do Carmo Martins, de Juiz de Fora; 
Humberto Candeias Cavalcante, de Viçosa, e Antônio de Pádua 
Teixeira, de Araguari, e Sra. Maria Regina Nabuco, de Belo 
Horizonte. A seguir, passa à leitura dos Ofícios nQs 785, 
863, 864 e 879/95, do Presidente da RURALMINAS, que 
encaminham respostas a diligências requeridas pelo relator, 
referentes a processos de legitimação de terras devolutas do 
Estado; e do Ofício nQ 3/95, do Presidente da Assembléia 
Legislativa do Mato Grosso do Sul, relativo a ação direta de 
inconstitucionalidade das Resoluções nQs 590, de 7/12/89; 
827, de 9/6/83; 1.576 e 1.577, de 2/2/89; 1.738, de 16/8/90, 
e 1.799, de 27/2/91, e da Circular nQ 1.536, de 3/10/89, 
expedidas pelo Banco Central do Brasil, por determinação do 
Conselho Monetário Nacional, e ainda da Medida Provisória nQ 
1.023, a qual foi proposta por aquela Casa Legislativa ao 
STF, em 30/7/95, a partir de iniciativa do Deputado Moisés 
Néri. Na seqüência dos trabalhos, a Presidência designa o 
Deputado Olinto Godinho para relatar, no 1Q turno, o Projeto 
de Resolução nQ 354/95, de autoria da Comissão de 
Agropecuária e Política Rural, que aprova, nos termos do 
art. 62, XXXI, da Constituição Estadual, a alienação das 
terras devolutas que especifica, e para proceder a estudo 
sobre o Ofício nQ 3/95. Designa, ainda, o Deputado Arnaldo 
Canarinho para relatar a Mensagem nQ 505/94, que dispõe 
sobre alienação de terras devolutas do Estado, e, no 1Q 
turno, o Projeto de Lei nQ 297/95, do Deputado Jorge Eduardo 
de Oliveira, que cria o Programa de Incentivo à Produção do 
Novilho Precoce. Com a saída do Deputado Gilmar Machado, o 
Deputado Marcos Helênio passa a substituir ao Deputado Almir 
Cardoso, por indicação da Liderança do PT. Encerrada a 1a 
parte dos trabalhos, a Presidência passa à 2a fase da Ordem 
do Dia, com a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
O Deputado Arnaldo Canarinho emite parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação de ~.421 processos de legitimação de 
terras devolutas do Estado, constantes na Mensagem nQ 
505/94, na forma de projeto de resolução que apresenta. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Em 
seguida, o mesmo parlamentar requer sejam convertidos em 
diligência à RURALMINAS 15 processos de legitimação de 
terras devolutas do Estado constantes na supracitada 
mensagem. A Presidência defere o requerimento e passa à 3a 
fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. Em seguida, informa que o Deputado Olinto 
Godinho, relator do Projeto de Lei nQ 247/95, do Deputado 
Antônio Júlio, que declara de utilidade pública o Sindicato 
Rural de Sobrália, com sede nesse município, opina pela 
aprovação da matéria, no 1Q turno. Colocada em votação, é 
aprovada a proposição. Na seqüência dos trabalhos, a 
Presidência submete a discussão e votação o Parecer de 
Redação Final do Projeto de Lei nQ 121/95, do Deputado 
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Sebastião Helvécio, que é aprovado. Atendendo a solicitação 
do Presidente, os Secretários Municipais e o representante 
do órgão estadual expõem seus planos de t~abalho, falam de 
suas experiências e dos resultados obtidos. Usam, também, da 
palavra o Deputado Arnaldo Canarinho, que parabeniza o 
Presidente pela iniciativa de promover esse encontro de 
Secretários Municipais, e o Deputado Marcos Helênio, que, 
além de abordar assunto ligado ao tema em questão, lamenta a 
ausência do Secretário Municipal de Governador Valadares. O 
Deputado Paulo Piau informa que os assuntos tratados na 
reunião se encontram registrados nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos parlamentares e dos convidados, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Paulo Piau, Presidente - Arnaldo Canarinho - Almir Cardoso. 

ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia trinta e um de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Raul Lima Neto, Alberto Pinto Coelho 
e Aílton Vilela, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Alberto Pinto 
Coelho, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Raul 
Lima Neto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as 
matérias da pauta. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, 
passa-se à 1ª fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o 
Deputado Raul Lima Neto procede à leitura do requerimento do 
Deputado Almir Cardoso, no qual solicita seja promovida pela 
Comissão audiência pública com a participação dos Pró-
Reitores de pesquisa e extensão das universidades federais 
do Estado de Minas Gerais, bem como do Diretor da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - e 
de um dirigente do Centro Tecnológico de Minas Gerais 
CETEC -, da Fundação João Pinheiro, da RURALMINAS, do 
Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, entre outras 
entidades voltadas à pesquisa tecnológica, no intuito de se 
debater sobre os recursos constitucionalmente destinados à 
FAPEMIG e sua aplicação. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. Prosseguindo, a Presidência submete a 
discussão e votação o Parecer de Redação Final do Projeto de 
Lei nQ 159/95, o qual é aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Alberto Pinto Coelho, Presidente Gilmar Machado 

Anderson Adauto - Raul Lima Neto- Aílton Vilela. 
ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E 
POLÍTICA RÜRAL 

~ 



516 

Às dez horas do dia trinta e um de agosto de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Paulo Piau, Arnaldo Canarinho e Almir Cardoso, 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Canarinho que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência 
esclarece que a reunião se destina a apreciar a pauta. Em 
seguida, o Presidente designa o Deputado Almir Cardoso para 
relatar a Mensagem nQ 526/94, que encaminha processos de 
legitimação de terras devolutas rurais e urbanas, que 
resultam de estudos realizados pela RURALMINAS, e no 1Q 
turno, o Projeto de Lei nQ 350/95, do Deputado Olinto 
Godinho, que cria o Programa de Fomento Agroindustrial para 
investimento em capital fixo. O Deputado Arnaldo Canarinho é 
designado para relatar, no 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 
247/95, do Deputado Antônio Júlio, que declara de utilidade 
pública o Sindicato Rural de Sobrália, e o Requerimento nQ 
668/95, do Deputado Carlos Pimenta. Passando-se à 1a fase da 
Ordem do Dia, o Deputado Paulo Piau transfere a Presidência 
ao Deputado Arnaldo Canarinho e encaminha à Mesa 
requerimento de sua autoria, em que solicita seja convidado 
o Sr. Otacílio Diniz, Presidente da Associação dos 
Produtores Rurais de Minas Gerais, para discutir com os 
membros da Comissão questões referentes a obtenção de 
crédito agrícola pelos produtores rurais. Colocado em 
votação, é aprovado o requerimento. O Deputado Paulo Piau 
reassume a Presidência e passa a palavra ao Deputado Almir 
Cardoso, que emite parecer, concluindo pela aprovação de 755 
processos de legitimação de terras devolutas constantes na 
Mensagem nQ 526/94, nos termos do projeto de resolução que 
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. O Deputado Almir Cardoso requer sejam convertidos 
em diligência à RURALMINAS, 15 processos de legitimação de 
terras devolutas constantes na supracitada mensagem. A 
Presidência defere o requerimento. Em seguida, esse 
parlamentar pede prazo regimental para emitir parecer, no 1Q 
turno, sobre o Projeto de Lei nQ 350/95, do Deputado Olinto 
Godinho. O Deputado Arnaldo Canarinho também pede prazo 
regimental para emitir parecer, no 2Q turno, sobre o Projeto 
de Lei nQ 247/95, do Deputado Antônio Júlio, e sobre o 
Requerimento nQ 668/95, do Deputado Carlos Pimenta. O 
Presidente defere os pedidos, cada um por sua vez. Cumprida 
a finalidade da reun1ao, a Presidência agradece o 
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se 
lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Paulo Piau, Presidente- Ajalmar Silva- Geraldo Nascimento 

-Miguel Martini. 
ATA DA 3a REUNIÃO 
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DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE 
MINAS. 
Às onze horas do dia quatorze de setembro de mil novecentos 
e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Almir Cardoso, Carlos Pimenta, Arnaldo Penna e 
Dimas Rodrigues, membros da Comissão supracitada. Na 
ausência do Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, o 
Deputado Almir Cardoso assume a Presidência e, havendo 
número regimental, declara abertos os trabalhos e solicita 
ao Deputado Carlos Pimenta que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a 
reunião se destina a ouvir o Deputado Federal Nilmário 
Miranda, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara Federal, e a Sra. Ruth Beatriz Vilela, Secretária 
Nacional de Fiscalização do Trabalho do Ministério do 
Trabalho, a quem convida a tomar assento à mesa. Registra-se 
a presença do Sr. Eduardo Maia Botelho, Procurador-Chefe da 
3ª Região da Procuradoria-Geral do Trabalho e da Sra. Maria 
de Lourdes Queiroz, Procuradora do Ministério Público do 
Trabalho. A seguir, o Presidente, autor do requerimento que 
deu origem aos convites, faz suas considerações iniciais e 
passa a palavra ao Deputado Nilmário Miranda, que discorre 
sobre o projeto em elaboração na Câmara Federal para 
conceituar e tipificar os crimes de trabalho escravo. 
Registra-se a presença da Vereadora Maria Caiafa, Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, que é convidada a participar dos trabalhos da 
Comissão. Com a palavra, a Sra. Ruth Beatriz Vilela faz um 
balanço das ações da fiscalização do trabalho em regiões do 
Norte de Minas, do Mato Grosso do Sul e do Sul do Pará. 
Registra-se, também, a presença dos Deputados João Leite, 
Marcos Helênio e José Braga. Abre-se amplo debate entre os 
Deputados e os convidados, conforme consta nas notas 
taquigráficas. A seguir, o Deputado Arnaldo Penna apresenta 
requerimento em que solicita seja convidada a Sra. Maria de 
Lourdes Queiroz, Procuradora do Ministério Público do 
Trabalho, para prestar informações de interesse da Comissão. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência encerra os trabalhos, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reun1ao 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Almir Cardoso Arnaldo 

Penna - Carlos Pimenta - Antônio Roberto. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

RELATÓRIO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO 
PRAZO DE 120 DIAS, INVESTIGAR A PROSTITUIÇÃO INFANTIL NA 

REGIÃO NORTE DE MINAS 
Renascer 

Eu tenho feridas no corpo que inevitavelmente sangram ainda 



vivas! I 
morte. I 
liberdade 
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Tenho uma esperança que oscila entre o abismo e a 
Palavras já não quero apenas gesto em rebeldia I a 
após o pranto germinal e única. (Paulo Gabriel.) 

Relatório 
Constituição e objetivos 
De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o requerimento que 

deu origem à CPI da Prostituição Infantil no Norte de Minas 
foi motivado pelas denúncias do jornalista Luiz Ribeiro, da 
sucursal Norte do jornal "O Estado de Minas", nos dias 2, 3 
e 4 de abril deste ano. 
Aprovado e publicado o requerimento, em 1814/95 a CPI foi 

constituída com os seguintes membros efetivos: Deputados 
Antônio Andrade, Dimas RodriQues, Maria Olivia, Djalma 
Diniz, Miguel Martini, Durval Angelo e Marcelo Gonçalves; e 
suplentes, os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos 
Murta, Ajalmar Silva, Jairo Ataide, Ailton Vilela, Ivo José 
e José Braga. 

Na reunião do dia 2714195, foram eleitos Presidente o 
Deputado Antônio Andrade e Vice-Presidente o Deputado Miguel 
Martini e designado relator o Deputado Durval Ângelo. 

O prazo regimental da Comissão, de 120 dias, teve inicio em 
2414195 e término em 1419195. 

Programação dos trabalhos 
Para atender seus objetivos, a CPI decidiu ouvir em Belo 

Horizonte, Montes Claros e Janaúba pessoas e representantes 
de entidades que fornecessem informações sobre a matéria, 
além de realizar viagem às cidades indicadas. 

Depoimentos colhidos 
Foi ouvido em audiência pública, em Belo Horizonte, no dia 

1115195, o jornalista Luiz Ribeiro, autor das denúncias que 
originaram o requerimento da CPI. 

Em Janaúba, no dia 7/6195, foram ouvidos os Srs. Luiz 
Alcântara Santos, Adalberto Caldeira Campos, Padre Henrique 
Alves de Oliveira Filho, Conceição Machado Maciel Menezes, 
Irmã Durvalina Tavares Pena, Raimundo Nonato e Carlos Hudson 
Marques, Delegados de Polícia; Gilmar Clemente, Arnaldo 
Pereira e Alberto Azevedo Bahia. 

Em Montes Claros, no dia 816195, participaram da reunião os 
Srs. Karin Liliane Emrich, Juiza da Vara da Infância e 
Adolescência; Egidevaldo Gomes Brito, Chefe do Comissariado 
de Menores; Denise Vânia Veloso Pinto, da Vara da Infância e 
da Juventude; Geralda de Fátima Lafetá, psicóloga; Marina 
Queiróz, Secretária Municipal de Ação Social; Pedro Mota 
Mameluque, da Pastoral Carcerária; Maria da Glória Caixeta 
Mota, Hildeumar Gomes de Souza, ex-Chefe do Comissariado de 
Menores; Irmã Mônica de Barros, de Porteirinha; Edina Souza 
Ramos; Saulo Nogueira; Gabriel Nascimento Vieira, da 
Comissão Pastoral da Terra- CPT -, e Athos Aveline. 
O Deputado Gil Pereira acompanhou a Comissão em suas 

viagens e em seus trabalhos, como parlamentar e cidadão do 
Norte de Minas. 

Em Belo Horizonte, no dia 1018195, foram ouvidos novamente 
os Srs. Raimundo Nonato Gonçalves, Delegado Regional de 
Janaúba , e João Xingó, Delegado de Orientação ao Menor de 



Montes Claros. 
Dos trabalhos 
No início de 1995, o jornalista Luiz Ribeiro elaborou 

extensa matéria sobre a prostituição infantil no Norte de 
Minas. 

As reportagens mostram um estranho e vergonhoso 
que vivem crianças, transitando nas ruas, avenidas 
ou escondidas em motéis, caminhões e casas de 
formando o grupo de excluídos e explorados. 

mundo em 
e praças 

encontro, 
A prostituição é fenômeno que atinge, no Brasil, 500 mil 

menores, conforme dados do Centro Brasileiro para Infância e 
Adolescência - CBIA. Em troca de comida, a menina de 10 anos 
usa o corpo para o sustento próprio e o da família. Em 
cabines de caminhão, por R$5,00, em postos da gasolina, ou 
por meio de sofisticadas redes que incluem serviços de táxi 
telefone, locais de encontro, a prostituição infantil está 
em franca expansão. Da fase de brincadeiras com bonecas 
passam á realidade de mães precoces, crescendo nu~ 
organizado comércio do corpo. 

No Norte de Minas, o problema foi agravado, nos últimos 
anos, com o inchaço das cidades, o conseqüente processo de 
favelamento e a explosão dos desníveis sociais. Além de 
viverem na pobreza, as meninas são vitimas de desajustes 
familiares e abusos sexuais. 
A estrutura legal e as deficiências da polícia dificultam a 

repressão à prostituição infantil. Outra grande dificuldade 
é o Silêncio que cerca o problema, facilitando o seu 
crescimento, com a resistência das próprias meninas a 
qualquer tipo de ajuda. 

A prostituição acontece em dois níveis: o das meninas 
provindas de classe baixa e o das de classe média. os 
motivos são diferentes: falta de habitação, êxodo rural, 
desemprego, sustento da família, no caso das mais carentes; 
modismo e desestruturação familiar, sustento do vício das 
drogas, nos outros casos. 

Muitas vezes, apesar da boa situação financeira, a família 
não é bem estruturada, e a menina procura pela prostituição 
como forma de agressão. Não percebe que é a mais prejudicada 
por essa atitude. 
Conforme depoimentos, no Norte de Minas, a faixa etária da 

prostituição de meninas de nível social mais baixo situa-se 
entre 10 e 14 anos. As meninas da classe média prostituem-se 
entre 13 e 17 anos. (Egidevaldo Gomes Brito). 

Meninas realmente carentes, que na maioria das vezes se 
prostituem devido a problemas de desemprego ou desajustes 
familiares, utilizam-se desse meio extremo para suprir 
necessidades elementares. Para elas, a prostituição não é 
ruim. Como não existe vínculo familiar, é a rua a sua casa. 
Existe também o favorecimento dos próprios pais e família. 
Muitas vezes é a mãe quem compactua. 

No caso de classe média, a menina quer uma roupa melhor, de 
etiqueta, que a família não tem condições de lhe dar. Muitas 
estão envolvida:. com drogas. Quando se prostituem, a família 
nem fica sabendo. Entram na ilusão do dinheiro fácil por 
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meio da prostituição de luxo. 
O esquema funciona também pelo telefone, caso em que o 

cliente paga a taxa para os intermediários. Há meninas que 
vão direto das escolas para os encontros. Não querem ficar 
sem dinheiro e buscam na prostituição, sem o conhecimento da 
familia, recursos para comprar o que desejam. "Há meninas de 
classe média que também estão envolvidas, ou seja, meninas 
que, teoricamente, não estariam precisando de dinheiro" 
(Juiza Karin Lilian Emrich). 
O serviço da prostituição infantil de luxo, por telefone, é 

cercado de absoluto sigilo, envolvendo o intermediário, o 
cliente e a menina. Os agenciadores ganham dinheiro e 
beneficiam-se desse comércio, aproveitando-se da situação. 
Há casas alugadas exclusivamente para manter as menores 
prostitutas. 
O Bispo de Montes Claros, Dom Geraldo Magela de Castro, 

entende que o aumento da prostituição é causado sobretudo 
pelo êxodo rural e a pela desestruturação familiar, fatores 
que geram o desemprego e a falta de uma educação adequada. 
Montes Claros inchou, e os problemas surgiram. Em alguns 
casos, as mães favorecem a prostituição, mandando as filhas 
para as ruas, com a obrigação de retornar com dinheiro para 
casa. O Código Penal Brasileiro estabelece como crimes a 
indução e o favorecimento à prostituição. Em seu art. 228, 
considera crime o favorecimento da prostituição: induzir 
(persuadir), atrair alguém à prostituição ou facilitá-la 
(prestar auxilio, até mesmo por omissão, no caso do agente 
com dever juridico de assistência, como os pais). Quando se 
tratar de menor de 14 anos haverá sempre a presunção de 
violência- art. 224. O rufianismo, art. 230: o ato de 
aproveitar-se economicamente de pessoa que exerça a 
prostituição, no todo ou em parte, independentemente do 
consentimento da vitima, é agravado se a vítima é menor ou 
se o agente é ascendente ou parente próximo. 

"A prostituição traz a reboque outros vicios: drogas e 
furtos. Muitas vezes, para comprar drogas, as meninas 
praticam furtos, lesando clientes, caminhoneiros e outros. 

Pode-se constatar o aumento da prostituição infantil pelo 
número de meninas de 12 e 13 anos com filhos e que não sabem 
nem quem é o pai. Isso caracteriza a prostituição" 
(Conceição Machado Menezes). 
A prostituição infantil Ja foi 

denúncias, inclusive de organizações 
principalmente aos direitos humanos. 
seres humanos que, desde o berço, só 
o desamor? 

objeto de inúmeras 
internacionais ligadas 
Mas o que esperar de 

conhecem a violência e 

A revista americana "TIME" já estampou o Brasil em sua capa 
pela violência sexual contra menores. O relatório do Human 
Rights Watch diz que, se os Estados brasileiros não mostram 
disposição para enfrentar o problema, o Governo Federal 
deveria agir. 

Nos trabalhos desenvolvidos por esta CPI, com a ajuda das 
informações prestadas pelos convidados e entiGades ligadas 
ao tema, delineia-se uma história comum a todas as meninas: 
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a prostituição infantil começa em casa. "A iniciação 
acontece, geralmente, com alguém da família, pai, padrasto, 
tio ou primo" (Sociólogo Egidevaldo Gomes de Brito). 
"Garotas já crescem no meio de prostituição e enveredam por 
este caminho, a exemplo da mãe prostituta" (Psicóloga 
Geralda Lafetá). 

A prostituição vem-se alastrando pelo Norte de Minas e 
ganhando considerável dimensão. À sociedade compete 
reconhecer, analisar e elaborar políticas soc1a1s que 
priorizem as necessidades desses seres excluídos, tirando a 
m~scara e enfrentando conscientemente o problema. 

E sabido que esses abandonados são o resultado dos erros de 
estrutura e do alto grau de miserabilidade do povo. 

A violência contra eles é o termômetro social do grau de 
distorções acumuladas, principalmente na base econômica da 
Nação, a partir de um processo de desenvolvimento totalmente 
desequilibrado, apresentando intensa disparidade social. 
Segundo depoimentos obtidos por esta CPI, existe também, em 

escala mínima, a prostituição infantil masculina (Marina 
Queiroz). 

Outra situação encontrada é a falta de instituição ou 
programa que trate diretamente da questão das meninas. "Os 
meninos são selecionados. Não tem alternativa para a menina" 
(Marina Queiróz). 

"A manutenção da prostituição infantil também está ligada 
ao uso e tráfico de drogas" (Denise Veloso Pinto). As 
pequenas prostitutas são de nível cultural muito baixo, sem 
nenhuma informação sobre AIDS, uso de preservativo, não 
sabem ler ou escrever, engravidam e abortam com freqüência. 
Essa realidade é conseqüência direta da pobreza extrema e da 
migração, tendo Montes Claros como cidade-pólo de atração, 
pólo de passagem e pólo de repulsão. O migrante chega e não 
tem vínculo algum com a cidade. Só encontra o desemprego, a 
falta de habitação popular e de informações. 
O problema da habitação popular vem do fluxo migratório do 

êxodo rural. As pessoas alojam-se em favelas ou embaixo de 
lonas, de maneira promíscua. Como não têm especialização, 
não conseguem emprego. As meninas crescem em total 
ignorância, a maior parte não sabe ler nem 
escrever." ... pessoas carentes, que não têm o que comer, as 
casas em que moram estão a ponto de desabar, quando não 
moram sob lonas. A mãe briga quando não chegam com dinheiro" 
(Geralda Lafetá). 
O Comissariado de Menores 1n1c1ou um trabalho que está 

ainda por concluir, para conhecer e relacionar as causas da 
prostituição infantil masculina e feminina, pois, no 
entender da Juiza de Montes Claros, as medidas tomadas serão 
apenas paliativas, se não houver conhecimento da causa. 

A Prefeitura, em trabalho de parceria com entidades. tem 
programas e ações que, com o decorrer do tempo, apresentam 
bons resultados. Acontece que a maior parte é dirigida para 
meninos, e não para meninas. O objetivo é a recuperação e a 
reintegração na sociedade, com meios próprios de 
sobrevivência. A retirada da criança ou do adolescente da 
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rua tem de ser realizada com a sua anuência. A existência de 
um abrigo ou casa de passagem se apresenta como a 
alternativa mais imediata. A rua é considerada pela menor 
como um bom lugar para se viver, e ela somente conseguirá 
sair se o desejo partir de dentro dela. Na casa ou no 
abrigo, espaço específico para ela, poderia viver e ter o 
acompanhamento de equipe técnica de psicólogos, sociólogos e 
assistentes sociais, necessário para sua reintegração. Isso 
deveria vir acompanhado de aprendizado que lhe rendesse 
ganho, pela troca que haveria de ser feita dos meios de 
sobrevivência. 
Segundo a Juíza de Montes Claros, as adolescentes 

prostituídas também vivem uma situação de dependência de 
drogas como "tinner" e cola de sapateiro. Retirá-las das 
ruas, colocá-las num espaço no qual possam ser trabalhadas e 
reintegradas, fornecer-lhes aprendizado profissional é 
procedimento que deve ser bem organizado. Infelizmente, pela 
falta de estrutura, as adolescentes são encaminhadas à 
cadeia pública, de onde saem, após 45 dias, e voltam às ruas 
para continuarem na mesma vida. "Vários fatores estão 
envolvidos na existência da prostituição, como a criança que 
está na rua e, não possuindo família, não quer se afastar 
desse ambiente, bem como a mentalidade machista que 
considera a prostituição necessária ... " (Juíza Karin Lilian 
Emrich). 
Segundo informou o Sr. Pedro Mata, do Projeto Viver, que 

visa a retirar as crianças das ruas, os responsáveis pelo 
referido projeto estão procurando uma casa para alugar e não 
conseguem, pois ninguém quer alugar imóvel para tal 
finalidade. 
A prostituição infantil tem sido objeto de denúncias que 

mostram, com clareza, a direção a ser seguida. A falta de 
vontade política torna o quadro mais desalentador. Os 
depoimentos mostram que a violência perpetrada contra 
crianças e adolescentes é problema de ordem pública e 
pertence à sociedade. 

É importante lembrar que o Brasil é signatário da 
Declaração Universal dos Direitos da Criança, aceita pela 
Assembléia-Geral das Nações Unidas em 20/11/59. Em dez 
artigos, a Declaração estabelece que a criança, em razão de 
sua imaturidade biológica, intelectual e social, deve 
beneficiar-se de atenções e cuidados especiais, que tem 
direito à saúde, à educação, à habitação, à alimentação, à 
família, ao nome, sem distinção ou discriminação de nenhuma 
natureza. Proclama também que esses direitos implicam a 
responsabilidade de todos os que se ocupam da proteção e da 
educação das crianças, o que, é evidente, abrange os pais, 
primeiramente. A Declaração, acima de tudo, faz emergir a 
consciência da realidade da prostituição infantil, bem como 
das deficiências dos instrumentos existentes para coibi-la. 

A Lei nQ 8.069, de 13/7/90, dispondo sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, determina que toda criança e todo 
ad0lescente têm assegurado, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar 
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o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social; e não serão objeto de nenhuma forma de negligência, 
discriminação, exploração ou violência, prevendo punição, na 
forma da lei, para qualquer atentado, por ação ou omissão, 
aos seus direitos fundamentais. 

Com o conseqüente avanço dos trabalhos, a CPI ouviu o 
responsável pela Delegacia de Orientação ao Menor Infrator, 
Sr. João Xingó, e, novamente, o Delegado Raimundo Nonato, 
que confirmou as denúncias de prostituição em Janaúba. O 
primeiro trouxe os bons resultados alcançados pela polícia 
local: estouro de casa de prostituição, indiciamento por 
favorecimento de prostituição, revelando preocupação da 
autoridade com as denúncias levantadas pela CPI. 

Nos documentos trazidos pelo Delegado de Janaúba, parece-
nos ter havido divergências entre informações do Conselho 
Tutelar, diligências da polícia e a posição da representante 
do Ministério Público. Segundo ofício da digna Promotora, se 
o Conselho Tutelar sabia de "100 casos'' de prostituição 
infantil na cidade, foi omisso em não levar-lhe essa 
informação. Acontece que, se as diligências policiais 
constataram a dramática existência da prostituição, não nos 
parece relevante a quantidade de casos para haver empenho e 
providências da douta Promotoria. 
Verifica-se, também, conforme reportagens do Jornal "Estado 

de Minas", de 15 e 24/8/95, que a policia de Montes Claros 
efetuou a prisão de elementos ligados ao tráfico de drogas, 
também intermediadores de prostituição de luxo, além de 
realizarem apreensão de vídeos pornográficos. Isso manifesta 
os primeiros frutos da ação da CPI. 

Da prostituição organizada 
Durante todo o trabalho da CPI, constatou-se, através de 

fortes indícios, a existência de uma rede de prostituição 
organizada, dirigida principalmente para a menor. 

Locais e nomes aparecem numa sucessão de coincidências, nas 
informações prestadas em inquérito policial pelas menores 
prostituídas. Charles Gomes Morais, Márcio de Tal (vulgo 
Lorraine), citados como agenciadores; Boate Verde Viva, em 
Várzea da Palma, onde menores se prostituem, são 
denominadores comuns, além de postos de gasolina, hotéis, 
motoristas de táxi e casas de encontros. 

Diante dos elementos colhidos que indicam existir pessoas 
que patrocinam e são coniventes com os fatos, o que 
demonstra a gravidade e a extensão do problema, solicitamos 
ao Ministério Público a designação de um Promotor especial 
para melhor acompanhar as investigações, remetendo cópia de 
parte do inquérito policial que embasa nossa solicitação. 

Dos encaminhamentos 
Segundo o "Novo Dicionário da Língua Portuguesa", de 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, prostituição tem o 
significado de "profanação, aviltamento, violação". ~ 
fenômeno que se caracteriza pela multiplicidade das 
prestações específicas, entre parceiros ~stranhos, com 
pronto pagamento dos serviços r-restados. E o exercício 
habitual do comércio carnal, com número indeterminado de 
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pessoas, com pagamento em dinheiro. 
Advém, em grande parte, de causas econom1co-soc1a1s, e seu 

combate se faz pela melhoria das condições de vida dos mais 
carentes, melhor distribuição de riquezas, educação realista 
para a vida e, no plano econômico e social, por condições de 
trabalho e de sobrevivência dignas. 
A prostituição é produto da miséria e deve ser considerada 

a negação da dignidade humana. 
A Assembléia Legislativa traduz sua preocupação com a 

gravidade do problema ao constituir esta Comissão. 
A atuação do poder público e da sociedade, em conjunto, é 

de fundamental importância para mudança e revisão dos fatos, 
sem o que a situação pode tornar-se insustentável. 
Qualquer tipo de ação não poderá ser dissociada de uma 

política, porque as mudanças que se pretendem conquistar 
estão intimamente ligadas ao aspecto político. Devem a 
sociedade e o poder público se empenhar na construção de 
movimentos que levem o explorado a tomar consciência dos 
próprios direitos, em vez de se limitarem a funções 
meramente assistenciais, que os tornam incapazes de 
construir a própria história. 
O modelo econômico brasileiro, concentrador de capital, 

privilegiou classes e atividades urbanas, criando o mundo 
dos excluídos e abandonados, tendo o poder público se 
omitido da responsabilidade de dar alternativas à população. 

Os problemas relativos à marginalidade dos excluídos estão 
presentes em todos os lugares deste País, cada um com 
características próprias. Isso gera efeitos maléficos que, 
como uma bola de neve, tendem a aumentar. 
Qualquer solução apontada não pode se tornar letra morta, 

nem se limitar a ações meramente burocráticas. 
Necessariamente tem de haver trabalho conjunto entre o poder 
público e a sociedade, visando à integração da população 
marginalizada. 
A solução passa pela fixação do homem no campo, com vistas 

a conter o êxodo rural, pelo apoio a entidades de ensino 
técnico-agrícola e agropecuário, além de assistência a 
saúde, para redução de mão-de-obra barata e sem 
qualificação, acumulada nos grandes centros. 
Isso remete diretamente a outra causa: a necessidade da 

reforma agrária como meio de fixar o homem no campo, mas 
dando-lhe, além do acesso a terra, assistência técnica para 
o desenvolvimento. 
A situação jamais se corrigirá sozinha, pois os migrantes 

se caracterizam pela esperança de dias melhores nas cidades 
grandes. 
A melhoria da qualidade da educação nas escolas, utilizando 

os mais variados métodos, até mesmo a arte teatral, e o 
aumento da oferta de emprego são as formas de iniciar o 
combate ao problema. Os depoimentos apontam os meios de 
comunicação, notadamente a televisão, como fatores indutores 
de prostituição, por apresentarem realidade incompatível _com 
a vivida pelos adolescentes, favorecendo a busca de "status" 
e riqueza por quaisquer meios. 
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As medidas propostas devem refletir o interesse e a 
participação da sociedade e do Governo, tendo sempre em 
vista que a finalidade do Estado é promover o bem comum, 
propondo políticas capazes de propiciar a todos vida digna, 
que valorize o homem e o seu trabalho. 

Reportagens jornalísticas informam que, devido à gravidade 
de idêntico problema na Bahia, o Centro de Defesa da Criança 
e do Adolescente - CEDECA -. por meio de convênio com a 
Secretaria Nacional da Cidadania, do Ministério da Justiça, 
inicia a campanha contra a prostituição infantil. A campanha 
de nível nacional será lançada na semana de 12 de outubro, 
com a participação de figuras como Caetano Veloso e Gilberto 
Gil, com a adoção de frases como "quem cala, consente" e da 
letra da música de Caetano que diz: "alguma coisa está fora 
da ordem". 

O Centro Brasileiro para Infância e Adolescência- CBIA-
estima em 500 mil o número de adolescentes prostituídas no 
País, perdendo apenas para a Tailândia, que tem 800 mil. 
Mesmo sendo motivo de preocupação para o UNICEF, não existem 
políticas públicas que tratem do problema, assim como não há 
estatísticas, levantamentos ou dados técnicos sobre essa 
realidade, mantida escondida e ignorada. Não existe nem 
mesmo política de planejamento familiar responsável. A 
proteção à vida e à saúde da criança é direito garantido nas 
Constituições e no Estatuto da Criança e do Adolescente por 
meio de políticas sociais públicas. 

Recente pesquisa do Banco Mundial aponta o Brasil como o 
país de maior desigualdade social e de renda no mundo. 
Segundo o relatório, 68% da renda está nas mãos de 20% de 
ricos. Para efeito comparativo, na Suécia, os 10% mais ricos 
ficam com 20% da renda. Perdemos apenas para Botsuana em 
matéria de distribuição de renda. Esse é o retrato 
vergonhoso de um País que nem sabe o que está acontecendo 
com suas crianças. 

Apenas o trabalho conjunto poderá transformar a sociedade 
de consumo em que vivemos numa sociedade mais justa, em que 
efetivamente haja distribuição de renda e todos possam andar 
de cabeça erguida. 

Nesse quadro e de acordo com as normas regimentais, 
encaminhamos o relatório circunstanciado da CP! para órgãos 
e entidades a seguir discriminadas. Entendemos que a forma 
mais democrática de conclusão é o envolvimento da sociedade 
civil, de entidades e pessoas ligadas ao tema da CPI. Daí 
que, além das sugestões desta relataria, farão parte as 
oferecidas pelos participantes do sem1nar1o realizado em 
Montes Claros, em 13/9/95, com a finalidade de estabelecer 
parceria entre o Poder Legislativo, por meio desta Comissão, 
e a comunidade local. Essa postura é inédita em relação a 
CPis nesta Casa Legislativa, e esperamos que seja imitada. 

Mesa da Assembléia 
-Campanha de divulgação: programa "Assembléia Informa", 

elaboração de uma cartilha escolar sobre as conclusões da 
CPI, solicitação à TV Minas e à Rádio Irconfidêncía para, 
por meio de programas e vinhetas sobre o tema, melhor 
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esclarecer a opinião pública; 
- encaminhamento a Bancada Federal de Minas Gerais, aos 

Ministérios da Educação e da Justiça e à ABERT de propostas 
de criação de código de ética para os meios de comunicação, 
disciplinando principalmente horários e filmes que abordam 
sexo e violência; 

- revisão das leis penais, que, por seu abrandamento, 
muitas vezes dificultam o trabalho policial. 
Ministério Público 
- Criação de uma coordenadoria própria para crianças e 

adolescentes, em nível estadual, e ação mais efetiva dos 
promotores nos locais objeto da CPI, com prioridade para o 
combate à violência sexual contra crianças e adolescentes; 
-solicitação para adoção de providências de investigação 

de prática de crimes previstos nos arts. 228 e 230 do Código 
Penal, em casas indicadas em diversos depoimentos: Verde é 
Vida, em Várzea da Palma, Casa de Helena, em Curvelo, o Amor 
é Nosso, em Pirapora; Opustime, em Matozinhos, Bar da Érica, 
em Uberlândia, Posto Mineirão e Bar do Cici, em Montes 
Claros, e investigação dos adultos citados no inquérito 
policial da chamada prostituição de luxo em Montes Claros; 
- nomeação urgente de Promotor especial para acompanhar o 

inquérito citado acima. 
Prefeitura Municipal de Montes Claros 
- Apoio na construção de casa de passagem ou abrigo 

necessário para recolhimento e reintegração dos menores, 
apoio ao Conselho Tutelar por meio de remuneração e infra-
estrutura; 

- elaboração de portaria municipal ou lei contendo a 
obrigatoriedade de apresentação, em hotéis e congêneres, de 
carteira de identidade dos hóspedes e estabelecendo como 
pena a cassação do alvará de funcionamento dos 
estabelecimentos que desrespeitarem a lei e permitirem a 
prostituição de crianças e adolescentes. 
Prefeitura Municipal de Janaúba e outras do Norte 
- Apoio ao Conselho Tutelar por meio de remuneração e 

infra-estrutura; 
- elaboração de portaria municipal ou lei contendo a 

obrigatoriedade de apresentação, em hotéis e congêneres, de 
carteira de identidade dos hóspedes e estabelecendo como 
pena a cassação do alvará de funcionamento dos 
estabelecimentos que desrespeitarem a lei e permitirem a 
prostituição de crianças e adolescentes. 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas 
-Ação policial mais repressiva, atenção maior 

Delegacia de Janaúba, com criação de delegacia de 
com trabalho extensivo a crianças e adolescentes; 

Gerais 
para a 

mulheres 

-criação da Delegacia Especializada da Infância e da 
Juventude em Montes Claros; 
-melhor tratamento, pela polícia, às menores infratoras; 
- reforma de ala na cadeia para, provisoriamente, atender 

menores, de acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, em co~junto com a Secretaria Estadual de 
Justiça. 
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Secretaria da Criança e 
Gerais 

do Adolescente do Estado de Minas 

-Política própria para a região Norte do Estado por meio 
de projetos que contemplem o menino e a menina de rua, o 
adolescente infrator e com destinação de verba para 
construção de casa de passagem ou abrigo e criação ou 
melhoria de programa alimentar e escolar; 

- compromisso dos membros da CPI em elaborar emenda ao 
orçamento estadual para construção de casa de passagem em 
Montes Claros; 

- criação de casas com atividades produtivas, destinadas a 
acolher menores, mantendo-os em seus locais de origem, nos 
moldes do Projeto Nosso Lar, de Montes Claros; · 
-viabilizar a criação de centro de reeducação de menores 

em Montes Claros, com infra-estrutura igual ao de Sete 
Lagoas. 
Congresso Nacional 
- Sugestão, por intermédio da Bancada Federal de Minas 

Gerais, para elaboração de lei que considere como crime 
hediondo a prostituição infantil e puna o que a agencia, 
pratique ou com ela é conivente; 
- Total apoio às conclusões da CPI. 
Frente Parlamentar de Combate à Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes- Deputada Federal Marilu Guimarães 
- Encaminhamento de relatório e estabelecimento de contato 

para trabalho em conjunto. 
Criação, em Minas, da Frente Parlamentar de Combate à 

Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, com ênfase 
na questão da violência contra as mulheres, para acolher 
denúncias, promover estudos e debates, propor ações tanto em 
nível legislativo como em nível da sociedade, agir em 
conjunto com entidades que defendam os direitos das crianças 
e dos adolescentes, estabelecer contatos com a frente 
nacional. Solicitação à Mesa da Assembléia de apoio e infra-
estrutura para a atuação da frente parlamentar de Minas. 
Campanha Nacional pelo Fim da Violência Sexual contra 

Crianças (Dilma Felizarda- Rua Ezequias Pegado, 1.026-A-
CEP 59014-240 - Natal, RN) 

- Encaminhamento de relatório e estabelecimento de contato 
para trabalho em conjunto. 

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais da Assembléia 
Legislativa 
- Encaminhamento de relatório. 
Sugestões gerais apresentadas no seminário: 
- maior rigor na obrigatoriedade de escolas para menores; 

creches para trabalhadores de empresas públicas e 
privadas; 
-envolvimento da UNIMONTES nos trabalhos da CPI; 
-solicitação à Polícia de melhoria no tratamento das 

menores infratoras, dadas as condições destas; 
- apoio ao Projeto Cidadania; 
-apoio ao Projeto Viver; 
-apoio à Fazendinha do Menor; 

trabalho conjunto da Pastoral Familiar com a Delegacia de 

L--------------------------------------------
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Mulheres, para orientação de famílias, adolescentes e 
crianças, principalmente na periferia; 
-solicitação ao Ministério do Trabalho de apuração de 

falsificação de Carteiras de Trabalho para alterações de 
dados das menores, com o intuito de se facilitar o exercício 
da prostituição. 

Os membros da CP! farão entrega do relatório final ao 
Governador do Estado e à Primeira-Dama, solicitando a esta 
apoio aos Projetos Cidadão, Fazendinha e Viver. 
Assuntos gerais a serem discutidos, ligados ao tema da CP!: 
- reforma agrária; 
- planos habitacionais para a população de baixa renda; 

serviços sociais que ressocializem a população da 
periferia de grandes centros; 
- abertura de novas frentes de trabalho; 
-eliminação, pelos meios de comunicação, de publicidade de 

estilos de vida incompatíveis com a realidade dos 
trabalhadores e ocasionadores de frustração, principalmente 
entre adolescentes; 
- redução dos desníveis 

"Para tomar consciência 
necessário ser sacudido 
injustiça, pelos pobres 
Xavier Perrin). 

sociais. 
Conclusão 

da necessidade de mudanças é também 
pelos fatos, pelo encontro com a 
em desespero" (Pierre Lamberdis e 

Constata-se que há dois tipos de prostituição infantil: o 
primeiro é o da adolescente da classe média que procura 
meios de satisfazer suas vontades; o segundo é o da 
adolescente que mora com uma família de baixa renda e que 
precisa sobreviver. Existe, também, a menor que mora nas 
ruas e que convive com outros menores em relação de afeto e 
solidariedade, sem que se possa dizer realmente que é 
prostituída. 
A prostituição infantil "nos recoloca diante da face 

humilhante e degradada do Brasil real, no qual meninos de 
rua, presos comuns, moradores de favelas e subúrbios das 
grandes cidades, índios e famílias de trabalhadores rurais, 
errantes em busca de terra, são chacinados (são 
prostituídos), sem que os autores dos crimes sejam punidos 
ou sem que os responsáveis pelas políticas públicas 
destinadas a resolver o problema busquem de fato sua 
resolução". 
O relato de Nilcéia M. Gomes sobre o massacre de Corumbiara 

(RO) muito se aplica à questão da prostituição infantil, 
conforme constatamos ao final de nossos trabalhos. 

É necessário ser sacudido pelos fatos, pelo encontro com a 
injustiça, por uma realidade violenta, fruto, no caso 
específico do Norte de Minas, de um modelo econômico 
concentrador, excludente, baseado em subsídios 
governamentais, que privilegia os interesses de um pequeno 
grupo econômico. Isso gerou um desenvolvimento artificial, 
incentivou o êxodo rural e o aumento geométrico dos bolsões 
de m1ser1a. Montes Claros tornou-se um cemitério de 
empresas, que se evadiram após o fim dos subsídios, deixando 
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um triste rastro: favelas, fome, miséria, prostituição 
infantil. 
Esta CPI deve ser o grito de alerta para que a sociedade e 

os poderes públicos se conscientizem de que não se pode 
esperar mais. Crianças e adolescentes prostituídas exigem 
uma ação enérgica, soluções que devam superar a palavra sem 
ação. Precisamos ter consciência da necessidade de mudar. É 
o grito das nossas crianças, o desespero das meninas de 
Montes Claros, de Janaúba, de Porteirinha, de Minas, do 
Bras i 1. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Antônio Andrade, Presidente - Durval Ângelo, relator 

Marcelo Gonçalves- Dimas Rodrigues- Miguel Martini. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 19/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

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

Neto, tem por escopo a padronização e o uso de uniformes 
escolares na rede pública estadual de ensino. 

A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. 

Tendo, no entanto, sido rejeitado em Plenário o parecer 
supramencionado, vem o projeto a esta Comissão, em 
obediência ao disposto no parágrafo único do art. 189. 

Fundamentação 
Elogiável a iniciativa, visto representar outra tentativa 

de solução dos eternos problemas da educação brasileira, 
embora saibamos não ser o uniforme nem o maior nem o mais 
urgente deles. 
Todavia- importa salientar cinge-se a proposta de 

refinada preocupação com as mais elementares carências da 
sociedade, e o autor agiu, por certo, inspirado no princípio 
evangélico segundo o qual "quem é fiel no pouco, também o 
será no muito." (Lucas 16,10) 
O mérito da proposta não se restringe, pois, a aspectos 

acessórios da vida escolar. Procura, em essência, resguardar 
a personalidade em formação do estudante, projetando-a e 
protegendo-a. E é essa, exatamente, a finalidade do 
uniforme: distinguir e proteger . 
Esbarra, no entanto, a pretensão do autor na existência de 

farta legislação disciplinando a matéria, o que, se mantida 
a forma original do projeto, torná-la-ia inócua. 

Apontamos, de forma específica, a Lei nQ 6.421, de 30/9/74, 
e o Decreto nQ 16.919, de 8/1/75, que tratam da matéria. 

No reverso da medalha, tivemos a felicidade de perceber o 
lado inovador da proposta, qual seja, a tentativa de coibir 
o abuso na comercialização dos uniformes escolares. 

É contra esse possível abuso que se insurge o autor do 
projeto em exame, ao determinar em seu art. 4Q: "Em nenhuma 
hipótese será concedida exclusividade a quaisquer 
estabe'ecimentos para a confecção e a comercialização dos 
uniformes escolares ... ". 
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O artigo citado, na forma em que foi redigido, não se 
justifica, pois os diplomas legais trazidos à colação não 
fazem alusão a nenhum tipo de exclusividade. 
Diante disso, sugerimos a apresentação de um substitutivo 

ao projeto, o qual, guardando, na essência, a idéia do 
autor, aperfeiçoe a Lei nQ 6.421 e não deixe margem aos 
abusos. 

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

Lei nQ 19/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir 
redigido. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 19/95 
Acrescenta artigos à-Lei nQ 6.421, de 30 -de setembro de 

1974, que dispõe sobre uso de livros didáticos e uniformes 
escolares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Acrescentem-se à Lei nQ 6.421, de 30 de setembro 

de 1974, os seguintes artigos, renumerando-se os demais: 
"Art ..... -Ficam as escolas estaduais nas quais se exige 

o uso de uniformes obrigadas a fornecê-los aos usuários."; 
"Art. 5Q -A aquisição dos uniformes será feita, mediante 

licitação, pela direção das escolas, sendo os uniformes 
repassados aos alunos a preço de custo.". 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1995. 
Irani Barbosa, Presidente - João Leite, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 207/95 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado 

Ibrahim Jacob, tem como objetivo estabelecer critérios para 
a cobrança de multas decorrentes de infrações de trânsito. 

Publicada em 25/4/95, foi a proposição distribuída à 
Comissão de Constituição e Justiça, que, em 20/6/95, emitiu 
parecer pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e 
pela ilegalidade do projeto. 
Rejeitado em Plenário o parecer da referida Comissão, foi a 

matéria encaminhada à Comissão de Administração Pública, 
que, em 23/8/95, opinou pela aprovação do projeto. 

Por força de requerimento aprovado em Plenário, subscrito 
pelo Deputado Marcos Helênio, vem a matéria a esta Comissão 
para receber parecer, em conformidade com o disposto nos 
arts. 245, XV, e 103, VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela visa a adotar critérios mais 

democráticos na cobrança de multas decorrentes de infrações 
de trânsito no âmbito do Estado, procurando, por essa via, 
evitar arbitrariedades por parte dos órgãos responsáveis 
pela aplicação e arrecadação das multas. 

Nos últimos anos, as relações entre o poder público e os 
proprietários de veículos têm sido ásperas e tumultuadas 
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quando se trata da aplicação e da cobrança das multas 
decorrentes de infrações no trânsito. Como forma de elidir 
eventuais arestas nesse campo, torna-se oportuna a edição de 
uma norma clara que possa disciplinar de forma permanente a 
processualistica da cobrança das citadas multas. 
O projeto em estudo assegura, de forma objetiva, ao cidadão 

que eventualmente se sentir lesado pela aplicação e cobrança 
de multa amplo direito de defesa. 

Não há dúvida de que, se acolhida, a propos1çao ora 
analisada ensejará a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados pelos órgãos responsáveis pela aplicação e 
cobrança de multas decorrentes de violação das leis de 
trânsito. A prática até então adotada por esses órgãos tem-
se revelado ineficiente e suscetível de fundadas 
reclamações, haja vista os critérios aleatórios empregados 
no ato da cobrança dessas multas. Se, no âmbito do Poder 
Judiciário, ao litigante é assegurada a mais ampla defesa, 
nada mais justo e oportuno aplicar-se esse mesmo principio 
ao caso vertente. A medida aqui sugerida certamente se 
refletirá na diminuição do número de processos submetidos à 
apreciação daquele Poder, o que, em última análise, 
culminará também na melhoria da qualidade do serviço 
jurisdicional. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1Q 

turno, do Projeto de Lei nQ 207/95. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente- Antônio Andrade, relator -Gil 

Pereira. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 337/ss 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria da Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais, tem como objetivo proibir 
a comercialização e o consumo de bebida alcoólica nas 
dependências de estádios de futebol pertencentes às 
administrações públicas direta e indireta do Estado de Minas 
Gerais. 

Publicada em lQ/7/95, foi a propos1çao distribuída à 
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria. 

Por força de requerimento apresentado pelo Deputado Marcos 
Helênio, vem a proposição a esta Comissão para receber 
parecer, nos termos do art. 245, XV, c/c o art. 103, VI, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Tornou-se público e notório o aumento da violência nos 

estádios de futebol, tanto em Minas Gerais quanto em todo o 
Pais. Essa lamentável situação tem causado constante 
preocupação das autoridades, que não têm conseguido 
solucionar o pr0blema de forma satisfatória. 

O projeto de lei em discussão visa afastar um componente 
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que tem contribuído sobremaneira para a ocorrência dessa 
vexaminosa situação: o elevado consumo de bebidas alcoólicas 
nos estádios de futebol. 

É bem verdade que a violência detectada envolve, 
proporcionalmente, um percentual pequeno das pessoas 
presentes nos estádios, porém submete a risco as demais, que 
ali estão apenas para se divertir. 
A proposição em tela coaduna-se com os anseios da 

população, perplexa diante de tantas agressões nos estádios 
durante a realização de jogos de futebol, principalmente. 
Sob o enfoque do direito do consumidor, é oportuna a 

transcrição dos seguintes dispositivos, constantes na Lei 
Federal nQ 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor): 

"Art. 6Q- São direitos básicos do consumidor: 
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e 
serviços considerados perigosos ou nocivos; 

I I - ......................................... . 
Art. 8Q -Os produtos e serviços colocados no mercado de 

consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 
consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis 
em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 
fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações 
necessárias e adequadas a seu respeito.". 

Os dispositivos anteriormente citados devem ser 
interpretados de forma sistemática e com boa dose de 
razoabilidade. Não há dúvida de que o consumo moderado de 
bebida alcoólica não prejudica a saúde nem traz riscos 
consideráveis à segurança pública. Já a comercialização 
desse tipo de bebida durante a realização de espetáculos 
esportivos, principalmente jogos de futebol com grande 
público, tem contribuído para o aumento da violência, dado o 
seu consumo elevado, motivado pelo ânimo dos torcedores. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela aprovação, no 1Q 

turno, do Projeto de Lei nQ 337/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente- Antônio Andrade, relator -Gil 

Pereira. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 364/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei 
nQ 364/95 pretende declarar de utilidade pública o Instituto 
Brasileiro de Comunidade Terapêutica Antitóxico SOS 
COMTOX - SOS -, com sede no Município de Caratinga. 
Publicado, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão 

de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe 
apresentou a Emenda nQ 1. Cabe, agora, a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme 
prescreve o Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A referida entidade é uma sociedade civil sem fins 
lucrativos, de caráter assistencial e vem desenvolvendo 
ações com o objetivo de proporcionar tratamento e 
recuperação a pessoas afetadas pelo uso indevido ou pelo 
abuso de drogas, álcool ou qualquer outra substância que 
lhes tenha causado dependência. 
Por meio de programas de conscientização e prevenção, 

procura sensibilizar as pessoas e a sociedade em geral para 
os danos causados pelas drogas e para os efeitos psíquicos 
negativos que elas causam em seus usuários. 
Pela importância do trabalho da instituição, é meritória a 

declaração de sua utilidade pública. 
Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 364/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 373/95 

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

O projeto de lei em destaque, do Deputado Ajalmar Silva, 
pretende seja declarado de utilidade pública o Colégio Nossa 
Senhora do Amparo, com sede no Município de Monte Carmelo. 

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, em cumprimento dos trâmites regimentais. 

Fundamentação 
O mencionado colégio é uma entidade filantrópica 

comprometida com o ensino. Desde sua fundação, em 1939, vem 
empreendendo ações na área cultural e assistencial. 

Nada mais justo, portanto, que conceder-lhe o título 
declaratório de utilidade pública ora proposto. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 373/95 em sua forma original. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 382/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos. o projeto de 
lei em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a 
Associação dos Moradores do Bairro Anchieta - AMORAN -. com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

~ 
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Fundamentação 
Entidade sem fins lucrativos, a AMORAN tem por escopo 

fundamental levar os seus filiados a exercitar a cidadania. 
Visando ao desenvolvimento dos cidadãos, a Associação 

estimula os moradores do Bairro Anchieta e adjacências a 
exigir da administração pública o respeito a seus direitos, 
cobrando um trabalho efetivo voltado para o bem-estar da 
comunidade. 

Pelo meritório trabalho desenvolvido, faz jus a entidade à 
declaração de utilidade pública. 

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

nQ 382/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Luiz António Zanto, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 392/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em 

tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação de 
Promoção ao Idoso - APRI com sede no Município de 
Manhuaçu. 

Após publicado, foi o projeto encaminhado 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, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade tem por objetivo desenvolver atividades 

que beneficiem o idoso. Promove programas, cursos e 
palestras que visam à sua autovalorização. 
Para alcançar soluções mais concretas, a associação se 

dedica à análise e interpretação de dados da comunidade, 
identificando, assim, as verdadeiras necessidades do idoso e 
desenvolvendo programas que lhe proporcionam maior 
assistência. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 392/95 no 1Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 393/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto em tela 
visa a declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação 
e Integração de Vidas à Sociedade - Desafio Jovem IMECRIS -, 
com sede no Município de Barbacena. 

Após publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 
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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 referida entidade é uma organização religiosa e social, 

sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover a 
recuperação física, moral e espiritual de jovens toxicômanos 
e alcoólatras, visando a sua reintegração na sociedade e na 
família. 

Dessa forma, oportuno se faz declará-la de utilidade 
pública. 

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

393/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 394/95 

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

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto em 
análise objetiva declarar de utilidade pública o Centro 
Social Desportivo de Araçaí CESDAI com sede no 
Município de Araçaí. 

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, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em questão tem por finalidade prestar 

assistência médica a gestantes, crianças e idosos carentes, 
promover a prática de esportes e outras atividades 
educativas e culturais, por meio de exposições de arte, 
palestras e cursos. 
Dessa forma, oportuno se faz declarar de utilidade pública 

a instituição de que trata o projeto de lei em exame. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 394/95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 395/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, a propos1çao em 
análise pretende seja declarada de utilidade pública a 
Fundação Médica de Jequeri - Hospital Santana -, com sede no 
Município de Jequeri. 

Após exame preliminar da Cc~issão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 

~ 
~ 
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constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto para o 1Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação . s 
A mencionada fundação é uma entidade civi~ sem f!ne 

lucrativos que visa, primordialmente, à promoçao da_saude 
humana. Empenha-se, portanto, na manutenção de um hosp1tal 
na definição de estratégias para a área da saúde. 
Funcionando regularmente há mais de dois anos, a entidade 

tem prestado inestimáveis serviços à comunidade. 
Conceder-lhe, pois, o título declaratório de utilidade 

pública parece-nos iniciativa das mais justas. 
Conclusão 

Pelas razões aduzidas, nosso parecer é favorável à 
aprovação do Projeto de Lei nQ 395/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 397/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório . 

De autoria do Deputado António Andrade, o projeto de le1 em 
tela pretende seja declarada de utilidade pública _a 
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Joao 
Pinheiro -. com sede no Município de João Pinheiro. 
Após exame preliminar da Comissão de Constituição ,e 

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pe a 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 1Q turno, na forma regimental. 

Fundamentação 
A referida entidade Visa a reabilitar e a educar 0 excepcional, promovendo a sua integração na sociedade por 

meio da criação e manutenção de escolas especializadas, da 
promoção de atividades de lazer e do estímulo ao trabalho. 
A par dessas considerações, julgamos oportuna e meritória a 

outorga do título declaratório de utilidade pública da entidade. 
Conclusão 

Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 397/95 no 1Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 398/95 

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

De autori~ do Deputado Hely Tarquínio, a proposição em tela 
tem por f1m declarar de utilidade pública a Caixa Escolar 
Padre Galdino Ferreira Diniz, com sede no Município de Carmo da Mata. 
Após exarr.e preliminar da Comissão de Constituição e 

Justiça, que não encontrou óbice à tramitação do projeto. 
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cabe a esta 
matéria no 
regimentais. 

Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
1Q turno, em cumprimento dos trâmites 

Fundamentação 
A entidade em apreço presta assistência aos alunos carentes 

e colabora para a melhoria qualitativa do ensino na escola 
estadual homônima. 

Consideramos, portanto, oportuno e merecido o título 
declaratório de utilidade pública que a proposição pretende 
outorgar à mencionada caixa escolar. 

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

398/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 281/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em 
exame, que pretende declarar de utilidade pública a 
Instituição Pasqual Comonducci, com sede no Município de 
Belo Horizonte, 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 referida Instituição, pretendendo abrandar o sofrimento 
físico e psicológico dos internos em hospitais, sanatórios, 
asilos, creches e entidades similares, vem desenvolvendo um 
trabalho beneficente de assistência social e consegue, 
assim, fazer com que direitos humanos básicos sejam 
respeitados. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 281/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 291/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 
exame objetiva declarar de utilidade pública a Associação de 
Pais e A~igos dos Excepcionais de Arinos - APAE -, com sede 
no Munic~~io de Arinos. 

~ 
~ 

Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para 
o 2Q turno, em cumprimento das disposições do Regimento 
Interno. 

Em atendimento ao que dispõe o art. 196, § 1Q, desse 
estatuto, elaboramos a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
A APAE de Arinos, cujo principal objetivo é o de reabilitar 



538 

o excepcional, mantém atendimento nas áreas de psicologia, 
serviço social, fisioterapia, terapia ocupacional, além dos 
serviços médicos de cardiologia, obstetrícia, neurologia, 
geriatria e pediatria. 

Dessa maneira, contribui para a promoção do bem-estar e do 
ajustamento social do deficiente, merecendo o título de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 291/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 
1Q turno. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

Redação do Vencido no lQ Turno 
PROJETO DE LEI No 291/95 

Declara de utilidade pública a -Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Arinos - APAE -, com sede no 
Município de Arinos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arinos - APAE -. com 
sede no Município de Arinos. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 308/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei nQ 

308/95 visa a declarar de utilidade pública a Comunidade 
Reviver, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta 

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A referida entidade presta assistência social e espiritual 

a pessoas carentes da comunidade e tem por escopo o 
ajustamento social de pessoas viciadas e carentes, de modo a 
resgatá-las para a vida. Fica patente, assim, a importância 
de sua atuação, sobretudo no âmbito social. 
Ratificando a posição desta Comissão no 1Q turno, 

consideramos a entidade merecedora da declaração de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 308/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveirª, relator. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 249/95 

Comissâo de Redação 
O Projeto de Lei nQ 249/95, de autoria do Deputado Álvaro 

Antônio, que declara de utilidade pública a Associação dos 
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Rodoviários Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte e 
Região Metropolitana - ARAPBHRM -, com sede no Município de 
Belo Horizonte, foi aprovado no 2Q turno, na forma do 
vencido no 1Q turno. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 249/95 

Declara de utilidade pública a Associação dos Rodoviários 
Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte e Região 
Metropolitana- ARAPBHRM -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Rodoviários Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte 
e Região Metropolitana- ARAPBHRM -, 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, 14 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Ajalmar Silva, relator- José 

Maria Barros. 
PARECER SOBRE A EMENDA NQ 6, APRESENTADA EM PLENÁRIO, AO 

PROJETO DE LEI NQ 175/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Marcos 

Helênio, visa a isentar do pagamento de emolumentos as 
entidades beneficentes de assistência social, nos casos que 
menciona, e dá outras providências. 

Após ser analisada pelas Comissões de Constituição e 
Justiça, de Administração Pública, de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária e de Defesa do Consumidor, a 
proposição foi incluída em ordem do dia para discussão em 
Plenário, oportunidade em que foi apresentada a Emenda nQ 6, 
do Deputado João Batista de Oliveira. 

Dessa forma, foi a emenda encaminhada a esta Comissão 
juntamente com o projeto, para receber parecer nos termos do 
art. 195, § 2Q, c/c o art. 103, I, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Emenda nQ 6, na verdade, é 1nocua. As entidades 

representativas das pessoas portadoras de deficiência e de 
doenças cron1cas, bem como aquelas voltadas para a 
assistência aos integrantes desses segmentos e para a sua 
promoção, Ja estão plenamente contempladas no que tange à 
isenção do pagamento de emolumentos, tal como proposto no 
projeto, nos incisos I a V do§ 1Q do art. 1Q, "in verbis": 

"Art. 1Q - .................................. . 
§ 1Q - Consideram-se entidades beneficentes de assistência 

social as fundações e associações civis sem fins l~crativos 
que atuem, precipuamente, no sentido de: 

~ 
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I- proteger a família, a maternidade, a infância, a 
adolescência e a velhice; 

II - amparar crianças e adolescentes carentes; 
III- promover ações de habilitação e reabilitação de 

pessoas portadoras de deficiência; 
IV - promover ações de prevenção contra as deficiências 

física, sensorial e mental; 
V promover, gratuitamente, assistência jurídica, 

educacional, médica e odontológica ãs pessoas carentes." 
Como se depreende do dispositivo citado, qualquer entidade 

que se enquadre na descrição do § 1Q, seja ela 
representativa ou não de segmento social, gozará dos 
privilégios em apreço. 
Destarte, é inoportuna e despicienda a Emenda nQ 6, 

porquanto a matéria de que ela trata já está contemplada no 
bojo do projeto. 

Conclusão 
Opinamos pela rejeição da Emenda nQ 6, apresentada em 

Plenário, ao Projeto de Lei nQ 175/95. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Carlos Murta, relator -Geraldo 

Nascimento - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 698/95 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Anivaldo Coelho, o requerimento em 
tela solicita ao Secretário de Estado de Recursos Minerais, 
Hídricos e Energéticos informações sobre financiamentos, 
subsídios e outras medidas concretizadas pelo Governo do 
Estado, tanto por essa Secretaria, como por outros órgãos 
estaduais, em favor da Mineração Morro Velho S.A. 
Publicada no ''Diário do Legislativo" de 2/9/95, a matéria 

sujeita-se a parecer deste órgão, nos termos do art. 80, 
VIII, "d", c/c o art. 246, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Mineração Morro Velho, composta de sete minas espalhadas 

pelos Municípios de Nova Lima, Raposos e Sabará, é uma das 
mais antigas empresas nacionais: está em atividade há 161 
anos. Atualmente, sua produção anual gira em torno de 
7.000kg de ouro, o que a torna a segunda maior empresa do 
País, nesse ramo. Entretanto, ela alega estar tendo prejuízo 
e promove grande redução em seu quadro de pessoal; só este 
ano, já foram despedidos 1.200 empregados. O impacto 
negativo decorrente dessas demissões será imenso e de 
difícil absorção pelos municípios em que a empresa atua. 
Assim, urge que as autoridades se informem acerca da 

questão, a fim de que possam adotar medidas visando a 
proteger os interesses sociais envolvidos. Nesse sentido, é 
oportuna a solicitação do Deputado Anivaldo Coelho, que 
deseja obter informações acerca de todos os benefícios que o 
Governo do Estado já concedeu ã empresa. 

Cabe lembrar, finalmente, que a proposição em exame 
encontra respaldo na Const;tuição Estadual, conforme os 
termos do art. 62, XXXI, c/c o art. 54, § 2Q. 
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Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 
nQ 698/95. 
Sala das 

1995. 
Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de setembro de 

Wanderley Ávila, 
Sebastião Navarro 
Haueisen - Ibrahim 

Presidente - Ermano Batista, 
Vieira Rêmolo Aloise 
Jacob- Antônio Júlio. 

relator 
Maria José 
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SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios, telegrama e cartões - Apresentação 
de Proposições: Projetos de Lei nQs 480 a 484/95 
Requerimento nQ 744/95 - Requerimento do Deputado Marco 
Régis Comunicações: Comunicações das Comissões de 
Educação, de Administração Pública e de Defesa do Consumidor 
e dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Antônio Roberto e 
Sebastião Navarro Vieira - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Geraldo Rezende, Ivo José, José Henrique, Leonídio 
Bouças, Paulo Schettino e Maria José Haueisen - 2a PARTE 
(ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições - Leitura de 
comunicações apresentadas Discussão e votação de 
pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
nQs 4, 7, 16, 231 e 261/95; aprovação Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Marco Régis; encaminhamento à 
Comissão de Assuntos Municipais - Requerimento do Deputado 
Paulo Piau; deferimento - Requerimentos nQs 594 e 631/95; 
aprovação- 2ª Fase: Discussão e votação de propos1çoes: 
Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto de Lei 
nQ 343/95; questões de ordem; chamada de recomposição de 
"quorum"; inexistência de número regimental para continuação 
dos trabalhos - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

-Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Aílton Vilela- Ajalmar Silva Alberto 
Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior -Almir Cardoso-
Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio Genaro - Arnaldo 
Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta 
- Clêuber Carneiro- Dílzon Melo - Dinis Pinheiro - Elmo 
Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gilmar Machado- Hely Tarquínio 
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jorge Eduardo 
de Oliveira -Jorge Hannas- José Henrique -José Maria 
Barros- Kemil Kumaira - Leonídio Bouças- Luiz Antônio 
Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
Marcos Helênio -Maria Olívia Mauri Torres Miguel 
Martini - Olinto Godinho Paulo Schettino Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz 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 
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do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, a Sra. 2ª-Secretária, para proceder à leitura da 
ata da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

- O Deputado Rêmolo 
correspondência: 

Correspondência 
Aloise, 1Q-Secretário, 

OFÍCIOS 

lê a seguinte 

Do Sr. Carlos Wilson, Presidente da Comissão Especial de 
Obras Inacabadas, do Senado Federal, encaminhando relação 
das obras não concluídas no Estado, custeadas pela União, 
que foram contempladas nos orçamentos federais dos últimos 
cinco anos. 

Do Sr. Carlos Alberto, Coordenador da Comissão Externa 
Destinada a Fazer Levantamento das Obras Inacabadas do 
Governo Federal, da Câmara dos Deputados, solicitando o 
envio de relação das obras, implementadas pelo Governo 
Federal no Estado, que estão paralisadas; das que estão 
contratadas mas não tiveram início: e das que estão em 
andamento. 

Do Sr. Mauro Lobo Martins Júnior, Secretário de Ciência e 
Tecnologia, encaminhando propostas de missões tecnológicas 
como subsídio para discussões futuras do Comitê Coordenador 
das Missões Tecnológicas. 

Do Sr. Nuno Monteiro Casasanta, Secretário da Agricultura 
~m exercício, em referência a requerimento do Deputado 
Alvaro Antônio, encaminhando cópia do ofício do Presidente 
da EMATER-MG e prospectos da empresa, nos quais se 
exemplificam a orientação técnica fornecida pelo órgão e o 
incentivo ao uso racional de adubos e corretivos nos 
municípios do Estado. 

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança 
Pública, em atenção a requerimento do Deputado João Batista 
de Oliveira, informando que são necessários mais dados para 
a apuração dos fatos que culminaram na invasão do domicilio 
da Sra. Denise dos Santos. 

Dos Srs. Francisco de Assis Simões, Prefeito Municipal de 
Brasília de Minas; José Aparecido Martins, Prefeito 
Municipal de Porteirinha (3); José Maria Ribeiro, Prefeito 
Municipal de Carai; Marcolino Alves Jardim, Prefeito 
Municipal de Bertópolis; Samir Sagih El Aouar, Prefeito 
Municipal de Teófilo Otôni (3); Waldemir Damasceno Andrade, 
Prefeito Municipal de Grão-Mogol (2), presta~do informações 
referentes à emancipação de distritos. (- A Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Do Sr. José Luiz Cardoso Cruz, Diretor para Assuntos 
Parlamentares do Sindicato dos Eletricitários de Furnas, 
manifestando o apoio da entidade à manutenção do Município 
de Passos com0 sede da Regional Administrativa do Sudoeste. 
(-Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 343/95.) 

~ 



544 

TELEGRAMA 
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 

Governador, informando que o assunto contido no Ofício nQ 
1.677/95 foi encaminhado para exame à Secretaria da Fazenda 
e ao BEMGE. 

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

do Tribunal de Contas; Lael Varella, Deputado Federal; José 
Ferraz, Secretário do Trabalho; Fábio Eugênio Ferreira Lima, 
Secretário Adjunto da Secretaria de Habitação; Leonardo 
Maurício Colombini Lima, Delegado Regional do Banco Central, 
agradecendo convite para a reunião especial em homenagem aos 
50 anos de fundação do Sindicato de Jornalistas 
Profissionais de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A 
Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos 
oradores inscritos para o Pequeno Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 480/95 

Declara de utilidade pública o Ipiranga Futebol Clube, com 
sede no Município de Contagem. 

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

Futebol Clube, 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 setembro de 1995. 
Arnaldo Canarinho 
Justificação: Fundado em 12/5/57, o Ipiranga Futebol Clube 

é uma sociedade civil que tem por objetivo precípuo 
desenvolver a prática da educação física e promover reuniões 
e atividades de caráter esportivo, cívico, social e 
educativo em geral. 

Com seriedade e competência, esse clube vem, há quase 
quatro décadas, dignificando o futebol amador de Contagem e 
proporcionando aos adolescentes e jovens da região uma 
oportunidade de lazer saudável pela prática desportiva. 
-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 481/95 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 

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

Município de Betim os imóveis urbanos constituídos dos 
seguintes lotes de terreno situados nesse município: 

Bairro Vila das Flores 
Lotes Quadras 
1 a 43 16 
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1 a 22 
1 a 27 
1 a 26 
1 a 20 
1 a 8 
5 
1 a 4 
1 a 28 
1 a 34 
1 a 43 

Lotes 
1 a 8 
15 a 17 
19 a 38 
1 a 26 
1 a 15 
17 a 38 
1 a 4 
6 a 32 
1 a 25 
27 a 32 
34 a 38 
1 a 2 
8 a 38 
1 a 38 
1 a 28 

Lotes 
1 a 38 
1 a 28 
1 a 18 
1 a 38 
2 a 17 
3 a 37 
1 a 40 
1 a 40 
1 a 40 

5 
8 
12 
4 
1 
2 
3 
6 
14 
15 

Bairro Granja São João 
Quadras 

16 
16 
16 
15 
18 
18 
6 
6 
17 
17 
17 
20 
20 
19 
39 

Bairro Jardim das Alterosas 
Quadras 

126 
127 
131 
132 
133 
134 
142 
143 
144 
Bairro São Caetano 

Lotes Quadras 
1 a 24 51 
1 a 25 52 
1 a 32 53 
1 a 37 54 
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Parágrafo un1co -Os imóveis mencionados no "caput" deste 
artigo foram desapropriados pelo Estado de Minas Gerais, 
conforme o Decreto nQ 28.046, de 3 maio de 1988. 
Art. 2g- Os imóveis referidos no artigo anterior destinam-

se a programa comunitário de habitação popular. 
Art. 3Q Ficam assegurados aos atuais ocupantes de 

unidades habitacionais construídas nos lotes descritos no 
art. 1Q o direito de propriedade, devendo o Município de 
Betim legitimar as ocupações, concedendo os devidos títulos 
de propriedade. 

~ 
~ 
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Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Ivair Nogueira 
Justificação: Os mencionados lotes de terreno foram 

desapropriados pelo Estado de Minas Gerais, consoante o 
Decreto nQ 28.046, de 3/5/88, para serem destinados a 
programa comunitário de habitação popular, sendo que muitos 
deles já se acham ocupados por pessoas de baixa renda que 
construíram suas casas e precisam tão-somente da 
regularização da documentação da propriedade. Outros lotes 
se encontram desocupados, mas, como é grande a demanda de 
moradias para pessoas carentes no mun1C1p1o, devem estar 
documentados para levar a efeito o programa comunitário 
habitacional, que é de grande alcance social. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI No 482/95 
Declara de utilidade pública a Casa do Velho Amigo, com 

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

Velho Amigo, com sede no Município de Barbacena. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de setembro de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A Casa do Velho Amigo, entidade civil sem 

fins lucrativos, funciona há mais de dois anos em Barbacena. 
Foi instituída pela Santa Casa de Misericórdia de Barbacena 
com a finalidade de dar plena assistência aos velhos 
carentes do Município de Barbacena e da região. Merece ser 
declarada de utilidade pública não só pelos grandes serviços 
que vem prestando à população como também por preencher os 
requisitos da legislação que regulamenta a concessão desse 
título, conforme documentação que ora anexamos. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 483/95 
Declara de utilidade pública o Instituto Conde de Prados-

ICP -, com sede no Município de Barbacena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Instituto 

Conde de Prados - ICP -, com sede no Município de Barbacena. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de setembro de 1995. 
José Bonifácio 
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Justificação: O Instituto Conde de Prados é uma entidade 
civil. sem fins lucrativos, de caráter cultural, promocional 
e assistencial. Tem como objetivos, entre outros, promover 
estudos sobre o conhecimento da realidade brasileira; dar 
assistência técnica, administrativa e contábil a entidades 
dos setores públicos e privados; apoiar o desenvolvimento do 
ensino e da pesquisa científica. Além disso, preenche todos 
os requisitos legais para ser declarado de utilidade 
pública, conforme documentos anexos. 
-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 484/95 
Declara de utilidade pública o Centro de Apoio Promocional 

e Educacional Santo Hermann José - CEPA -. com sede no 
Município de Contagem. 

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

Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José - CEPA -. 
com sede no Município de Contagem. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de setembro de 1995. 
Durval Ângelo 
Justificação: o CEPA foi fundado em 26/8/92, no Município 

de Contagem. É entidade filantrópica, sem fins lucrativos, 
que desenvolve atividades sociais em favor das crianças 
marginalizadas pela sociedade, atuando em três frentes 
prioritárias: reforço escolar para crianças matriculadas em 
escola pública, estimulando-a a ultrapassar a barreira do 
ensino fundamental; oferecimento de oportunidades de 
formação profissional por meio de atividades geradoras de 
renda para as crianças e suas famílias; desenvolvimento 
global das crianças por meio de atividades de esporte, 
lazer, arte e cultura, promovendo inclusive a participação 
de seus pais. 

Como se vê, a entidade busca restituir o espírito de 
cidadania às crianças carentes no Município de Contagem. 
Assim, torna-se justa e oportuna a declaração de sua 
utilidade pública, para a qual pedimos o apoio de todos os 
Deputados desta Casa. 
-Publicado, vai o 

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

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

REQUERIMENTOS 

~ 
~ 

NQ 744/95, do Deputado Sebastião Costa, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Escola Estadual Dionysio Costa, localizada no Município de 
Mutum, pelo trabalho apresentado por seus alunos na V Feira 
Estadual de Ciências, realizada resta Capital. (-À Comissão 
de Educação. ) 
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Do Deputado Marco Régis, solicitando o arquivamento do 
processo de emancipação do Distrito de Juréia, no Município 
de Monte Belo. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Educação, de Administração Pública e de Defesa do 
Consumidor e dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Antônio 
Roberto e Sebastião Navarro Vieira. 

o Sr. Presidente -
Rezende. 

Oradores Inscritos 
Com a palavra, o Deputado Geraldo 

O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, assomo, mais uma vez, à tribuna 
desta Assembléia Legislativa, nesta tarde, para expor a 
situação das famosas emancipações de distritos em Minas 
Gerais. 
Agora sim, chegamos ao número exato das emancipações: serão 

emancipados 122 distritos, que se tornarão municípios. 
Nesses dias, tivemos a preocupação de fazer uma pesquisa e, 
para isso, usamos meios como o telefone e dados do censo do 
IBGE de 1991 com relação ao número de moradias no perímetro 
urbano dos distritos a serem emancipados e verificamos que 
não preenchem os pré-requisitos da lei de emancipações de 
Minas Gerais. 
Sr. Presidente, ontem, meu ilustre colega, Deputado Ermano 

Batista, que muito admiro, - fiz aqui um pronunciamento com 
relação aos distritos e fui para a Comissão -, disse que o 
Deputado Geraldo Rezende estava apaixonado. Realmente, o 
Deputado Geraldo Rezende é apaixonado por tudo que faz: pela 
política, pela Assembléia, pelo povo mineiro ... e apaixonado 
pela não-emancipação dos distritos. Acho que não é hora. 
Como nosso ilustre Deputado, meu amigo, pediu que desse nome 
aos bois, vou dizer, aqui, os nomes dos 69 distritos que não 
têm a mínima condição legal de serem emancipados. 

Dos 122 distritos, 69, até agora, não têm condições - pode 
ser que apareçam mais alguns. Na minha opinião, 100% dos 
distritos nãq preenchem os req~isitos legais para a 
emancipação. E o que falei ontem. As vezes um distrito tem 
2.000 eleitores, 400 moradias no perímetro urbano, mas não 
tem prédio para abrigar a Prefeitura, não tem prédio para 
abrigar a Câmara de Vereadores, não tem posto de saúde, 
posto bancário... todos requisitos legais para a 
emancipação. E, o que é pior, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, no Minas Gerais de hoje, o Governador em 
exercício, Walfrido dos Mares Guia, decretou estado de 
calamidade pública por conta da seca que atinge 12 cidades 
de Minas Gerais e mais 17 que estão em estado de emergência. 
Muitas dessas cidades, em estado de calamidade pública, 
estão com seus distritos em processo de emancipação. 

Vou dar nome aos bois, temos em estado de emergência os 
Distritos de Aricanduva, no Município de Itamarandiba, com 
168 moradias; Barra do Ariranha, no Município de Mantena, 
com 180 moradias; Barreiro da Raiz e Barreiro do Rio Verde, 
nos Municípios de Janaúba, com 93 e 140 moradias; Bonança, 
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no Município de Varzelândia, com 275 moradias; Bonito, no 
Município de Januária, com 143 moradias; Cachoeira do Santa 
Cruz, no Município de Viçosa, com 159 moradias; Campo 
Alegre, no Município de Varzelândia, com 86 moradias; Campo 
Azul, no Município de Brasília de Minas, com 196 moradias; 
Cantagalo, no Município de Peçanha, com 286 moradias; 
Catuni, no Município de Francisco Sá, com 193 moradias; 
Condado do Norte, no Município de São João da Ponte, em 
estado de calamidade pública, com 158 moradias; Crisólita, 
no Município de Águas Formosas, com 281 moradias; Engenheiro 
Schoor, no Município de Araçuaí, com 138 moradias; Estévão 
de Araújo, no Município de Araponga, com 132 moradias; 
Fídelândia, no Município de Ataléia, com 175 moradias; Flor 
de Minas, no Município de Gurinhatã, com 136 prédios. Esse 
distrito, inclusive, faz parte da minha região e, então, 
pedi a um Vereador que fosse lá contar. Há 136 prédios, 
sendo 99 moradias. Frei Gonzaga, no Município de Teófilo 
Otôní, com 189 moradias; Glaucilândia, no Município de 
Juramento, em estado de emergência, com 127 moradias; 
Ibiracatu, no Município de Varzelândia, em estado de 
emergência, com 234 moradias; Indaiabira, no Município de 
Rio Pardo de Minas, em estado de emergência, com 186 
moradias; Japonvar, no Município de Brasília de Minas, em 
estado de emergência, com 225 moradias; José Gonçalves de 
Minas, no Município de Berilo, com 98 moradias; Josenópolis, 
no Município de Grão-Mogol, em estado de emergência, com 287 
moradias; José Raydan, no Município de Santa Maria do 
Suaçuí, com 127 moradias; Juvenília, no Município de Manga, 
em estado de emergência, com 90 moradias; Leme do Prado, no 
Município de Minas Novas, com 99 moradias; Limeira de 
Mantena, no Município de Mantena, com 149 moradias; 
Luisburgo, no Município de Manhuaçu, com 252 moradias; Melo 
Viana, no Município de Esmeraldas, com 97 moradias; 
Miravânia, no Município de Manga, em estado de emergência, 
com 62 moradias; Monte Formoso, no Município de Joaíma, com 
183 moradias; Monte Rei, no Município de Manga, em estado de 
emergência, com 153 moradias; Morro do Horizonte, no 
Município de São Francisco, em estado de emergência, com 110 
moradias; Nova Belém, no Município de Mantena, com 97 
moradias; Nova Minda, no Município de Brasília de Minas, em 
estado de emergência, com 78 moradias; Novo Horizonte, no 
Município de Salinas, em estado de emergência, com 136 
moradias; Olhos D'Água, no Município de Bocaiúva, em estado 
de calamidade pública, com 255 moradias; Olímpio Campos, no 
Município de São João da Ponte, em estado de calamidade 
pública, com 123 moradias; Orizânia, no Município de Divino, 
com 190 moradias; Pai de Pedro, no Município de Porteirinha, 
em estado de emergência, com 260 moradias; Pedra Bonita, no 
Município de Abre-Campo, com 198 moradias; Ponto Chique, no 
Município de Ubaí, com 269 moradias; Ponto do Marambaia, no 
Município de Caraí, com 220 moradias; Porto Agrário, no 
Município de Manga, em estado de emergência, com 96 
moradias; Quem-Quem, no Município de Jaraúba, em estado de 
calamidade pública, com 239 moradias; Santa Cruz de Salinas, 
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no Município de Salinas, em estado de emergência, com 185 
moradias; Santo Antônio do Retiro, no Município de Rio Pardo 
de Minas, em estado de emergência, com 161 moradias; São 
João da Lagoa, no Município de Coração de Jesus, em estado 
de emergência, com 239 moradias; São João do Pacuí, no 
Município de Coração de Jesus, em estado de emergência, com 
193 moradias; São Joaquim, no Município de Januária, em 
estado de emergência, com 157 moradias; São Pedro de Caldas, 
no Município de Caldas, com 167 moradias; São Sebastião da 
Vargem Alegre, no Município de Mirai, com 193 moradias; São 
Sebastião do Barreado, no Município de Rio Preto, com 19 
moradias; São Sebastião do Bugre, no Município de Iapu, com 
264 moradias; São Sebastião do Sacramento, no Município de 
Manhuaçu, com 197 moradias; Sem-Peixe, no Município de Dom 
Silvério, com 271 moradias; Serra Azul, no Município de 
Mateus Leme, com 261 moradias; Serra do Araras, no Município 
de São Francisco, em estado de emergência, com 127 moradias; 
Serranópolis, no Município de Porteirinha, em estado de 
emergência, com 296 moradias; Setubinha, no Município de 
Malacacheta, com 178 moradias; Taparuba, no Município de 
Ipanema, com 288 moradias; Tejuco, no Município de Januária, 
em estado de emergência, com 134 moradias; Tocos do Moji, no 
Município de Borda da Mata, com 161 moradias. Tivemos o 
cuidado de ligar para lá, ontem, e conversamos com um 
comerciante, que disse que lá não deve ter nem 200 moradias. 
Topázio, no Município de Teófilo Otôni, com 242 moradias; 
Vargem Grande, no Município de Rio Pardo de Minas, em estado 
de emergência, com 222 moradias; Verdelândia, no Município 
de Varzelândia, em estado de emergência, com 299 moradias; 
Veredinha, no Município de Turmalina, com 269 moradias; 
Vermelho Novo, no Município de Raul Soares, com 227 
moradias. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao encerrar, quero dizer 

que todas essas localidades estão com menos de 300 moradias. 
É um absurdo continuarmos com isso. Digo mais: os Prefeitos 
que fizeram essas declarações em que consta a existência de 
mais de 400 moradias, cometeram, segundo o Código Penal, no 
seu art. 299, falsidade ideológica. Portanto, são passíveis 
do crime claramente cometido de falsidade ideológica: 
"omitir, em documento público ou particular, declaração que 
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 
verdade sobre fato juridicamente relevante". Vejam bem: 
criar obrigação. Isso está criando obrigação. 

Vou voltar a essa matéria, porque o nosso pinga-fogo é 
muito pequeno. Vou requerer tempo maior, para que possamos 
debater a questão aqui livremente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José. 
O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, amigos da imprensa, senhoras e senhores, 
nunca foi tão repetida no País a palavra crise. A história 
do Brasil é marcadi por uma sucessão de crises de toda 
ordem. Institucionais, políticas, econômicas, morais, 
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éticas. Nós, brasileiros, aprendemos a conviver com a crise 
e com ela, até hoje, sobrevivemos. 

Desde os primórdios, da descoberta desta terra, vive-se o 
dilema de um país de duas faces. A da pujança, do ouro, dos 
minérios, dos recursos naturais e a da miséria, da 
violência, da fome. 

Depois de quase cinco séculos de crises sucessivas, o 
Brasil ainda procura o seu caminho. Ainda procura respostas 
para problemas cíclicos, sem ter conseguido eliminar os 
desmandos que condenam milhares de jovens ao desemprego, à 
falta de perspectiva. 
Sucedem-se propostas de reformas econômicas que levam 

milhares de pessoas à exclusão e não respondem às 
expectativas de outros milhares. São planos que atendem a um 
grupo restrito de megaempresários e favorecem a concentração 
de renda. 

Da renda nacional gerada pelo trabalho, 1% dos brasileiros 
ficam com nada menos que 13,9%, enquanto os 30% mais pobres 
dividem 3,4%. 

Em nossa vida de assalariados, aprendemos as dificuldades 
de compatibilizar a necessidade do trabalho com a da 
formação profissional, o que nos levou a alimentar utopias. 
E aprendemos que é na procura da utopia que construímos a 
realidade. Projetamos para o futuro uma sociedade sem 
discriminação, com justiça social e lutamos no nosso dia-a-
dia para conquistá-la, contabilizando derrotas e vitórias, 
mas disseminando a essência desse novo mundo. 

Mas, nessa luta para entender a sociedade, saber discernir 
os seus rumos, dominar a técnica e a teoria fundamentais 
para o conhecimento, é que começamos a encarar a crise do 
ponto de vista estrutural. E aí passamos a comparar as 
nossas vantagens em relação aos outros países e, em 
conseqüência, a procurar soluções onde menos se costuma 
procurá-las. 

Três aspectos podem ser destacados nos dados comparativos. 
O primeiro deles é o fato de o País contar com extenso 
território e recursos naturais. Países que não contam com 
esse patrimônio, como o Japão, partem para alternativas mais 
caras, mas até o momento não conseguiram tecnologia de 
produção agrícola em larga escala, sem utilizar-se da terra, 
da água e do sol. 

Outro aspecto a ser considerado, de essencial importância 
para esse novo processo de estruturação social, é a nossa 
população. Além de representar uma das maiores forças 
produtivas do planeta, representa um mercado potencial de 
consumo. Embora o economicismo burocrático tenda a ver o 
consumo como causa da inflação, podemos passar a analisá-lo 
também como investimento. Quem consome qualquer produto que 
seja alimenta uma roda giratória de produção que, sem 
dúvida, gera renda e emprego e, em conseqüência, melhoria na 
qualidade de vida. 

Outra vantagem brasileira em relação aos demais países, e 
isto diz respeito a nós, técnicos industriais, é poder 
contar com uma base produtiva moderna, não de tecnologia de 
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ponta, mas suficientemente capaz de gerar produtos e 
deslanchar em direção ao desenvolvimento. Aí se esgota a 
teoria neoliberal, que aposta no crescimento a partir da 
contenção do consumo, acredita na estabilização às custas do 
aumento da pobreza e da miséria e ainda retira do Estado a 
responsabilidade de investimentos soc1a1s, jogando a 
sociedade em uma parceria aleijada com a iniciativa privada. 
O neoliberalismo não tem respostas para setores essenciais 

como educação, saúde, moradia, emprego e renda e estrutura a 
sua teoria sem levar em conta o património do País. Por 
isso, ela se esgota como solução para a sociedade. 
Se entendermos a população brasileira como força produtiva 

capaz de alimentar o carrossel do desenvolvimento, estaremos 
buscando soluções internas para a nossa crise estrutural, 
que resultem no pacto do desenvolvimento com justiça social. 

Essa introdução foi necessária para situar a 
responsabilidade que recai sobre nós, técnicos industriais, 
aliados a outros técnicos. 
Quando, em 23/9/1909, o Presidente Nilo Peçanha criava o 

ensino de Artes e Oficio, precursor do ensino técnico no 
Brasil, depositava nessas escolas a esperança de 
desenvolvimento e de alternativas de emprego e renda para 
centenas de jovens brasileiros. 
Apesar da secular falta de prioridade dos governos 

brasileiros para o setor da educação, as escolas técnicas 
proliferaram, ganhando impulso, dinamismo e alimentando o 
mercado com o trabalho de milhares de jovens. Dali saíam os 
postos de serviço que sustentavam os avanços tecnológicos, 
dali saíam os profissionais treinados e preparados para 
enfrentar o desafio do desenvolvimento industrial e 
tecnológico. 

Mas a instabilidade é marca registrada dos sucessivos 
governos e, através da reforma educacional de 1971, o 
Governo institui, de forma grotesca, os cursos 
profissionalizantes de 2Q grau, deixando as portas abertas 
para a iniciativa privada. 
O resultado seria até promissor se, em contrapartida, o 

Governo não tivesse praticamente abandonado os cursos 
técnicos, que foram as principais formadoras de mão-de-obra 
para a indústria em expansão. 
Sem fiscalização e escondendo-se sob a irresponsabilidade 

do Estado, proliferaram cursos técnicos, alguns mantendo a 
tradição de eficiência, mas vários de qualidade duvidosa, 
sem propiciar ao estudante a vinculação necessária do estudo 
acadêmico ao mercado de trabalho, como complementação da 
formação, jogando para o estudante o ónus da formação 
profissional. 
Para se ter uma idéia, o número de vagas nas escolas 

técnicas federais atualmente é praticamente o mesmo do final 
da década de 60 e da década de 70. E, o pior, toda essa 
reforma era comandada pelo Ministério do Trabalho, muitas 
vezes sem nenhuma sintonia com o Ministério da Educação. 

Mas, apesar dessas dificul1ades, persistia-se na formação 
dos técnicos, pois assim o exigiam os projetos de expansão 
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industrial, cuja demanda de mão-de-obra era bem maior do que 
a capacidade dos cursos técnicos de nível superior. 
Muitas vezes, devido à própria persistência do profissional 

em formação, outras por investimentos de empresas e, 
raríssimas vezes, por interesse do Estado, o técnico 
industrial ganhou notoriedade e atualmente é indispensável 
em qualquer etapa do desenvolvimento tecnológico e 
industrial. São quase 40 mil profissionais ocupando cargos 
diversos em Minas Gerais, nas indústrias e responsáveis pela 
sua eficiência produtiva. 

Foi por conhecer profundamente essa realidade e por 
participar de diversas lutas pela valorização desses 
profissionais através de melhores salàrios, segurança e 
saúde no trabalho que propusemos uma justa homenagem, 
concedida na forma de lei pelo Poder Legislativo de Minas 
Gerais. O dia 23 de setembro, em Minas, é lembrado como o 
Dia do Técnico Industrial. 

No mesmo dia em 1987, o Ministério do Trabalho concedia as 
primeiras cartas sindicais às entidades de técnicos 
industriais nos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, 
marcando o surgimento de várias outras em todo o País, como 
demonstração de seriedade e amadurecimento de uma categoria 
emergente e em pleno processo de organização. 
São marcos históricos que, rememorados sempre, contam a 

história do desenvolvimento do Brasil e, muitas vezes, estão 
ausentes dos compêndios escolares. São os verdadeiros 
heróis, aqueles que se dedicaram à labuta, sob o anonimato 
de uma profissão, mas edificando as bases de um processo 
irreversível em todo o mundo. 
Falo com orgulho desta data, pois 

profissão que escolhi para a minha 
eletrônica industrial, no Colégio 
Fabriciano, em 1974. Minha experiência 
do trabalho nas empresas Ericsson do 
USIMINAS. 

foi esta também a 
vida. Formei-me em 
Técnico de Coronel 
profissional decorre 
Brasil, TELEMIG e 

A vida sindical, na constante luta por melhores condições 
de trabalho e de salário, em busca da valorização e 
dignidade profissional, envolveu-me de forma marcante, sendo 
candidato à direção do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Ipatinga. Mas a militância me valeu o emprego e, de outra 
forma, me conduziu à vida pública. 
Resolvi, então, engrossar as fileiras de um grupo de 

companheiros movidos pela esperança de mudar o País, através 
de um partido autêntico que representasse os trabalhadores. 
Auxiliei, dessa forma, na construção e consolidação do PT no 
Vale do Aço, ocupando alguns cargos públicos. 

Em 1990, fui eleito Deputado Estadual e fui reconduzido em 
1994. Dedico algumas palavras a esse modesto currículo 
porque gostaria de que houvesse na Assembléia não apenas um 
parlamentar, mas um técnico industrial que ingressou na vida 
pública e hoje tem o orgulho de pertencer a essa classe e 
ser o autor de uma singela homenagem. 

Ao p~opor a instituição do dia 23 de setembro como o Dia dr 
Técnico Industrial em Minas, estava, na verdade, reafirmando 
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o compromisso de luta pela valorização desse profissional e 
procurando o reconhecimento de toda a sociedade pelos 
serviços que presta ao Brasil. 

Estava selando também um compromisso com todos os técnicos 
industriais do Estado para que façam desta exper1encia 
passageira no Legislativo mineiro um palco de denúncia das 
condições de trabalho e de salário, do desemprego, da falta 
de estímulo do Governo para as escolas técnicas federais, da 
necessidade da reciclagem profissional constante. E é com 
enorme alegria que vemos a iniciativa da Associação dos 
Técnicos Industriais de Timóteo, com a promoção da EXPOTEC. 
Eventos desse porte marcam essa comemoração, pois conciliam 
a necessidade de aperfeiçoamento profissional e conhecimento 
de novas tecnologias com a discussão sobre nossa profissão, 
sua forma de organização e seu reconhecimento social. 

E é assim, fortalecendo as nossas entidades 
representativas, nossos sindicatos e associações, promovendo 
o debate sobre os rumos do desenvolvimento tecnológico e as 
alterações nas relações de trabalho é que estaremos nos 
consolidando enquanto categoria e nos preparando para 
enfrentar essa dura realidade que nos reserva o próximo 
século. 

Façam também do meu mandato um instrumento de alerta a toda 
a sociedade e, principalmente, aos empresar1os, para que 
invistam nesses profissionais, valorizem a profissão de 
técnico industrial, porque nela está depositada a solução 
para uma soma considerável de problemas brasileiros. No dia 
em que os governos compreenderem a energia contida no 
trabalho desses profissionais, estaremos mais perto de uma 
país solidário, onde a esperança seja substituída pela 
realidade, onde reine a certeza de que estamos num país de 
trabalho, de seriedade, de competência e, principalmente, de 
dignidade profissional. Muito obrigado a todos. 
* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Henrique. 
O Deputado José Henrique* Sr. Presidente e Srs. 

Deputados, a respeito de pronunciamento do Deputado Geraldo 
Rezende, no qual fez denúncias sobre a questão das 
emancipações, eu gostaria de informar que alguns distritos 
citados por ele não são distritos sedes de novos municípios. 
Gostaria de propor que ele fizesse, junto à Comissão, um 
levantamento mais detalhado, porque cita alguns distritos 
que se unirão para o nascimento de um novo município. Então, 
seria necessário mais atenção do Deputado Geraldo Rezende, 
para que se fizesse uma análise mais detalhada de todo o 
processo. 

Mas outro motivo me traz a esta tribuna. Sei que a questão 
da emancipação é muito importante, mas estou aqui hoje 
devido a uma notícia publicada no primeiro caderno do 
"Estado de Minas". A notícia fala da visita de congressistas 
a Minas Gerais: "A Comissão Especial do Congresso destinada 
a inventariar obras não concluídas custeadas pela União em 
todo o País chegará a Minas Gerais no próximo dia 5 de 
outubro". 
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Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção desta Casa 
para a questão das obras paralisadas neste País. É uma 
questão séria, uma vergonha nacional. Sabemos que a 
Assembléia Legislativa está fazendo um trabalho junto às 
obras do CARDIOMINAS, que estão paralisadas há algum tempo e 
já trouxeram grandes prejuízos aos cofres públicos do nosso 
Estado. Inúmeras obras estão paralisadas em todo o País. 
Hoje, estou de posse de um ofício que veio da nossa querida 

Resplendor. A Comissão Movimento Pró-BR-259 vem a esta Casa 
pedir aos Deputados que atentem para a questão dessa 
rodovia. Conheço a história dessa estrada desde criança. 
Trata-se de uma obra muito falada, para a qual já houve 
licitação e que nunca chega ao final. Um trecho foi 
concluído no Governo Hélio Garcia, o trecho Governador 
Valadares- Conselheiro Pena. O trecho Conselheiro Pena-
Resplendor está com as obras em ritmo muito lento. Falta 
concluir, ainda, grande parte dessa estrada. O trecho 
compreendido entre Resplendor, Itueta e Aimorés está 
paralisado. É pequeno, Srs. Deputados, mas está abandonado. 
Devido a esse abandono, algumas partes da estrada terão que 
ser refeitas quando forem reiniciadas as obras. Naquele 
trecho de estrada há duas pontes sobre dois córregos, cujas 
obras já deviam estar concluídas. São pontes pequenas, onde 
vêm acontecendo inúmeros acidentes, sobre o córrego Quati e 
sobre o córrego Natividade, no Município de Aimorés. Muitos 
acidentes também vêm acontecendo entre Resplendor e Itueta, 
justamente na altura do córrego do Quati. O DNER toma 
conhecimento desses acontecimentos mas, até hoje, não teve a 
iniciativa de nenhuma providência. Recentemente, as 
Prefeituras de Resplendor, Itueta, Aimorés e Santa Rita do 
Itueto tiveram de deslocar suas máquinas para realizar no 
local obras de emergência e evitar mais acidentes. 
Nós, como representantes do vale do rio Doce, apelamos ao 

DNER, ao Governo do Estado e ao Governo Federal para que 
olhem com mais carinho para essas obras que estão por 
terminar. Entendemos que elas são prioritárias. 

Uma comissão formada por congressistas tem feito um 
trabalho de levantamento de obras inacabadas em todo o País. 
Ela estará aqui em Minas Gerais e fará esse levantamento. 
Gostaria que esta Casa levasse ao Sr. Governador e ao DNER 
nosso pedido de prioridade para as obras da BR-259, 
incluindo o trecho Resplendor-Aimorés, para que pudéssemos 
ver a obra finalmente concluída. 

Vou ler um ofício da Comissão Movimento Pró-BR-259. 
"Prezado Senhor, o trecho da Rodovia BR-259, compreendido 
entre Conselheiro Pena e Resplendor, encontra-se inacabado. 
A população dos municípios abrangentes tem aguardado, há 
quase uma década, numa esperança infindável, que os 
políticos e dirigentes maiores deste Estado e da Nação 
concluam esta significativa obra imprescindível: a 
complementação do corredor de exportação Centro-Oeste do 
Brasil ao Porto de Vitória, no Espírito Santo, fator 
fundamental ao progresso do sofrido e esquecido povo do 
médio rio Doce. Anos após anos, promessas e mais promessas, 
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e a estrada não é concluída. 
Para agravar ainda mais a situação, o trecho pavimentado 

encontra-se em péssimo estado de conservação, sujeito a 
acabar antes de ser concluído o pequeno trecho faltante. 
Existe um local nessa estrada, do qual se pleiteia a 

conclusão, que pelo descaso dos poderes públicos estaduais e 
federais tem causado inúmeros acidentes às pessoas que 
necessitam trafegar pela BR-259, inclusive dezenas de 
vítimas fatais. 

Assim sendo, pacificamente, pretendemos, no próximo dia 22 
de setembro, das 14 às 16 horas, paralisar o tráfego da BR-
259 nas proximidades · do armazém do IBC, na cidade de 
Resplendor. Mais uma vez faremos ecoar o nosso grito e 
esperamos sensibilizar os políticos e demais autoridades 
deste Estado e da Nação, para que nos ouçam e enxerguem além 
dos pleitos políticos. Ajudem-nos. Pedimos a sua cooperação. 
Compareça. A sua presença e a solidez de seu incentivo 

poderão ser o marco inicial do progresso do qual, unidos, 
esperamos ver dotado o médio rio Doce." 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, sabemos que no vale do rio 

Doce há uma ferrovia, considerada uma das melhores do País e 
do mundo, que é um grande corredor de exportação de minério 
para o porto de Vitória. Mas o vale do rio Doce tem valor 
também em outro corredor de exportação. Somos hoje, neste 
País, o maior exportador de jovens para os Estados Unidos. O 
Leste de Minas, além de exportar jovens para a América, tem 
visto seus pequenos produtores rurais partirem, nos últimos 
30 anos, para as regiões de Mato Grosso, Tocantins e 
Rondônia. Somos, também, grandes exportadores de produtores 
rurais. Nossa região tem-se esvaziado nos últimos anos, em 
razão do descaso e da insensibilidade do Governo. Conclamo a 
comissão da Câmara dos Deputados que vem a Minas Gerais a 
voltar sua atenção para esse problema. Sabemos que os 
assessores do Senador Arlindo Porto vêm fazendo um 
levantamento da situação das obras. Certamente perceberão 
que a BR-259 é uma estrada prioritária. Que eles enxerguem o 
problema e apresentem uma solução ao Governo Estadual e ao 
Federal. Fazemos esse pedido em nome do vale do rio Doce. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonídio 

Bouças. 
o Deputado Leonídio Bouças* Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, compareço a esta tribuna para 
apresentar dois projetos de lei. O primeiro trata das datas 
consideradas feriados civis ou religiosos. O Brasil é um dos 
países onde mais existem feriados. Há muito tempo temos 
recebido críticas, porque o Brasil é considerado um país em 
que o número de dias trabalhados é inferior ao da maior 
parte dos países, principalmente os do Primeiro Mundo. 
Pensando nisso, recentemente, no dia 12 de setembro, o 

Presidente da República sancionou uma lei, cuja leitura faço 
aqui. É a Lei nQ 9.093, de 12/9/95. (-Lê:) 

"Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 
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Art. 1Q- São feriados c1v1s: 
I - os declarados em lei federal; 
II- a data magna do Estado fixada em lei estadual. 
Art. 2Q -São feriados religiosos os dias de guarda, 

declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local 
e em número não superior a quatro, neste incluída a Sexta-
Feira da Paixão. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4o Revogam-se 

especial~ente o art. 11 
1949.". 

as disposições em contrário, 
da Lei nQ 605, de 5 de janeiro de 

Essa lei, de 5/1/49, estabelecia em sete 
feriados religiosos. A lei atual, sancionada 
12, procurou avançar, diminuindo o número 
religiosos para o máximo de quatro, incluída 

o número de 
no último dia 

de feriados 
a Sexta-Feira 

da Paixão. 
Mas, como essa lei 

magna do Estado, a 
estamos apresentando 
de abril, conhecido 
Liberdade. 

já diz que teremos, também, uma data 
ser fixada em lei estadual, nós aqui 
um projeto de lei que institui o dia 21 
como Dia de Tiradentes, como Dia da 

-Lê o Projeto de Lei nQ 491/95, publicado na edição de 
28/9/95. 

Aqui estamos cumprindo, com a apresentação deste projeto de 
lei, algo já permitido pela lei federal, que seria a 
instituição de uma data magna no Estado. O 21 de abril já é 
considerado um feriado mineiro e, com esta lei, estamos 
apenas colocando essa realidade na forma jurídica e legal. 

Nosso segundo projeto dispõe sobre o atendimento 
prioritário às pessoas menciona nas repartições públicas do 
Estado. 
-Lê o Projeto de Lei nQ 492/95, publicado na edição de 

28/9/95. 
Embora Ja tenhamos leis que asseguram o atendimento 

prioritário a essas pessoas nas repartições bancárias e em 
outras repartições, não as temos nas repartições públicas do 
Estado. Portanto, aqui estamos fazendo uma correção, para 
que seja ampliado esse atendimento prioritário às pessoas 
que dele necessitam em todas as repartições públicas do 
Estado de Minas Gerais. 
Conto com a colaboração 

emendar esse projeto com 
obrigado, Sr. Presidente. 
* - Sem revisão do orador. 

de todos os colegas que desejarem 
vistas à sua melhoria. Muito 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Paulo 
Schettino. 

O Deputado Paulo Schettino Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, participantes das 
galerias, como todos os colegas da Casa tomaram 
conhecimento, a Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais decidiu fazer, na última sexta-feira, uma 
visita às dependências da Divisão de Furtos e Roubos da 
Secretaria da Segurança Pública, em decorrência da alegada 

~ 
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violência cometida contra Sidney Cangussu, suspeito de 
praticar furto de vultosa importância na agência do Banco do 
Brasil em Betim. 
Dois membros da Comissão, o digno Deputado João Leite, seu 

Presidente, e o eminente Deputado Miguel Martini, fizeram-se 
acompanhar dos ilustres Deputados Almir Cardoso, Marcos 
Helênio, Maria José Haueisen e Raul Lima Neto. 

Informado da visita ainda na minha residência, decidi me 
deslocar para aquela repartição policial, pois, pertencendo 
aos quadros da Polícia Civil, entendi que a minha presença 
poderia facilitar o entendimento entre os colegas Deputados 
e as autoridades policiais, necessário ao bom êxito 
pretendido pelos integrantes da Comissão, tendo em vista 
que, em tais situações, independentemente do desejo das 
partes, podem ocorrer incidentes que não aproveitam a 
ninguém. 

De fato, apesar de parecerem tensos os primeiros momentos 
da visita dos parlamentares, prevaleceu o bom senso; algumas 
dificuldades iniciais foram superadas, e os integrantes da 
Comissão tiveram livre acesso às celas da Furtos e Roubos, 
conforme sua intenção. E, a propósito do que foi verificado, 
o Deputado João Leite já se pronunciou perante todos os 
jornalistas presentes na ocasião, dizendo que, ao contrário 
da existência de sala de tortura, o que se p6de constatar 
foi a superlotação das celas. 
Cabem, agora, por oportunas, algumas considerações que, 

apesar de cediças, não se pode deixar de voltar a abordá-
las. 

Do episódio restou claro que essa angustiante situação de 
celas superlotadas nas várias delegacias de polícia em todo 
o Estado e, especialmente, na Capital, denunciada e 
reclamada pela Polícia Civil há mais de 20 anos, não pode 
mais perdurar. 

Os colegas Deputados que compareceram à Divisão de Furtos e 
Roubos puderam constatar "in loco" a absoluta inadequação 
das suas instalações para receber o contingente de presos 
que lá se encontra, o que concorre para degradar ainda mais 
a condição humana desses detidos. 
Se houver da parte do Estado, que somos nós, a sociedade 

como um todo, intenção idealística de recuperar condenados 
para que voltem ao convívio social, seguramente as condições 
ora vigentes não se prestam, de forma nenhuma, a esse 
objetivo. 

Ao contrário, a promiscuidade em que vivem os presos nessas 
celas é o caldo de cultura para exacerbar ainda mais o 
desvio de conduta que os levou a delinqüir. 

Deixar 260 homens em um lugar que comporta no máximo 60, 
além de constituir um risco sempre iminente, é, no mínimo, 
desumano. 
São todos eles de alta periculosidade, 

naturalmente violento; numa convivência 
disputam entre si a liderança ou mesmo o 
cada cela, o que os torna mais perigosos. 

de procedimento 
incompossível, 

mínimo espaço de 

As 24 horas do dia para eles não têm a mesma significação 
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convencional que têm para o cidadão livre, comum, normal. 
Cada minuto decorrido nessas celas superpovoadas representa 
a luta desesperada pela sobrevivência. E quando essa 
situação tensa se torna insuportável - enquanto prevalecer 
essa conjuntura isso terá sempre que acontecer -, vêm a tona 
os instintos selvagens que desencadeiam as chamadas 
"cirandas da morte", em que os detentos decidem de forma 
macabra quais os companheiros que deverão ser sacrificados. 

Essa é, sucintamente exposta, a dura realidade com que 
trabalham diariamente os nossos policiais, que, aliás, é bom 
que se frise, não têm obrigação funcional de enfrentá-la. A 
competência legal para administrar a política carcerária no 
Estado é atribuída à Secretaria da Justiça, através de 
penitenciárias adequadas e construídas para esse fim. 

No entanto, as penitenciárias não são construídas e, por 
conseqüência, a Secretaria da Segurança se vê compelida a 
tomar a si o pesado encargo de se responsabilizar pela 
alimentação e pela guarda dos detentos e por todos os 
encargos daí decorrentes, carreando para a instituição toda 
s9rte de dificuldades e incompreensões, o que é pior. 

E absolutamente necessário que seja dito, de forma clara e 
objetiva, que outros órgãos dos poderes públicos deveriam se 
ver envolvidos nessa sistemática. O Governo, através da 
Secretaria da Justiça, como já se disse; o Ministério 
Público, classicamente nomeado o fiscal da lei; e o Poder 
Judiciário, por intermédio de suas varas de execução 
criminal. 

Todavia, cada qual se defronta com uma série de 
dificuldades que praticamente impedem a plena assunção das 
responsabilidades que lhes incumbe, e a grande tormenta 
continua sobre os ombros da Polícia Civil. 
O assunto é complexo e, em sã consciência, não se pode 

atribuir culpa a quem quer que seja por essa caótica 
condição em que se encontra o sistema prisional em nosso 
Estado, como de resto em todo o País. 

Faço, pois, um apelo aos meus nobres colegas desta Casa, 
para que, prevalecendo-nos desta lamentável oportunidade, 
venhamos a conjugar esforços visando encontrar uma solução 
para essa crise que vem se arrastando por tantos anos. 
O Secretário Santos Moreira defende a construção de cadeias 

públicas nas comarcas de nosso Estado para recolher os 
criminosos nelas condenados, acreditando que essa 
desconcentração, além de tornar possível absorver toda a 
população carcerária, sem os inconvenientes dessa malfadada 
superlotação, teria como vantagens adicionais manter o 
condenado em seu próprio hábitat, permitindo um conv1v1o, 
ainda que restrito, com seus familiares, o que concorreria 
até para acalmá-lo e torná-lo menos revoltado, além de 
propiciar-lhe um atendimento jurídico, médico e sociológico 
mais efetivo, pois sabemos que no interior do Estado esse 
atendimento é de mais fácil concretização do que na Capital. 

A idéia do Secretário da Segurança Pública certamente 
sofrerá contestação e críticas, mas é válida, e entendo que 
merece ser examinada sem passionalismo ou predisposição, 
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podendo, como é desejável, admitir aprimoramento ou 
eventuais correções. 

Em realidade, conforme sabemos, não há recursos 
orçamentários ou financeiros disponíveis para se construírem 
penitenciárias de maior porte como a necessidade impõe. 
O fundamental é que seja realizado, urgentemente, um enorme 

esforço conjunto e conseqüente de toda a sociedade, visando 
corrigir todas essas distorções, ainda que paulatinamente. 

É inadmissível que os primeiros passos dessa longa 
caminhada continuem a ser retardados. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José 

Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, senhores das galerias, funcionários desta Casa e 
demais pessoas que me escutam, estou encaminhando ao 
Presidente da Assembléia Legislativa um requerimento pedindo 
que sejam feitos os trabalhos necessários para que o painel 
eletrônico colocado há mais de dois anos nesta Casa funcione 
de fato. Por que desejamos isso e trabalhamos nessa questão 
com muito empenho? O painel eletrônico que temos no Plenário 
tem sido mais um "elefante branco" do que mesmo enfeite ou 
qualquer coisa que possa nos ajudar de fato nos trabalhos da 
Assembléia Legislativa. Ele tem servido apenas para fazer o 
registro de presença e marcar o horário de início das 
votações. Entretanto, sua função principal deveria ser 
agilizar o processo de votação, garantir a lisura desse 
processo e evitar constrangimentos, como temos presenciado 
constantemente nesta Assembléia. Quero lembrar o fato 
ocorrido na última terça-feira, quando se votava na Casa 
aquela emenda que criava a Regional de Itajubá, dentro do 
Projeto de Lei nQ 343/95, do Governo, que trata da criação 
das regionais. Depois que o Presidente havia encaminhado 
todos os passos legais para o processo de votação, houve um 
contratempo. Foi feita a chamada dos votantes, procedeu-se à 
abertura da urna, foi feita a contagem das sobrecartas, que 
batia com o número de votantes, e, finalmente, foi feita a 
apuração dos votos. Após todo esse procedimento, que parecia 
todo certinho, todo legal, foi anunciado o resultado da 
votação: 68 votos a favor da criação da Regional de Itajubá 
e 34 votos contra. Aí veio a surpresa para todos nós: diante 
da pressão do Líder do Governo, Deputado Romeu Queiroz, a 
Presidência anulou a votação, alegando que não houve 
encontro entre o número de sobrecartas e o número de 
votantes. 

Diante disso, fica para nós uma dúvida: se o número de 
sobrecartas de fato não coincidisse com o número de 
votantes, mas o resultado tivesse sido favorável ao Governo, 
haveria nova votação ou haveria um encontro de resultados 
que atendesse aos interesses do Governo? 
Mais surpresos ficamos ainda no dia seguinte, quando se 

processou nova votação, cujo resultado foi o seguinte: 41 
votos contra a criação da Regional de Itajubá, isto é, 41 
votos favcráveis ao projeto do Governo, e 22 votos a favor 
da criação da regional. Ficamos nos indagando: o que 
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provocou a mudança de voto dos Deputados da noite para o 
dia? Será que houve, realmente, um convencimento de que isso 
seria o melhor para a região, de que isso seria o melhor 
para o povo? Ou será que prevaleceram os interesses 
pessoais, o balcão de negócios, o toma lá e dá cá? Será que 
prevaleceu o acordo entre o Palácio da Liberdade e a 
Assembléia Legislativa? Se foi isso que aconteceu, indagamos 
ainda: como fica a famosa liberdade do Poder Legislativo, 
como fica a famosa autonomia desse Poder, que, de fato, está 
cada vez mais subserviente ao Poder Executivo? 

O que temos presenciado nesta Casa, sobretudo durante o 
processo de votação, é um constrangimento sem limites: 
discussões desagradáveis, situações deprimentes, discussões 
que vão de uma palavra acalorada, de um discurso acirrado, 
até pronunciamentos que provocam risos, que provocam 
comentários jocosos. Entretanto, tudo isso serve apenas para 
diminuir o prestígio desta Casa, para mostrar ao povo a 
falta de seriedade que há aqui, durante os nossos trabalhos. 
Se o painel estivesse funcionando, tudo isso seria evitado, 

pois ele não iria servir apenas para registrar a presença 
dos Deputados e marcar o horário das votações, mas estaria 
atendendo á sua principal função, que é facilitar e agilizar 
a votação, garantindo a transparência e a lisura do 
processo. 

Indagamos ainda: esse painel não funciona por falta de 
dinheiro? Não acreditamos. O dinheiro já foi gasto, falta 
apenas o mínimo, falta um trabalho técnico para que ele 
funcione plenamente. Para que ele funcione, de fato, falta 
apenas vontade política e nada mais. 

Sei que as votações, como temos tido aqui, demoram, além de 
facilitar o contato do Líder com cada um dos seus liderados, 
ocasião em que estes são instruídos como deve ser a votação 
do "sim" ou do "não", do "fica em pé" ou do "fica sentado". 
Sabemos que esse é um entrave para que o painel funcione, 
porque os Líderes acham mais fácil ter tempo para contactar 
seus comandados, seus liderados. 

Mas não quero ensinar o Pai Nosso ao vigário. Apenas, como 
exemplo, quero apresentar uma sugestão. O voto do PT é quase 
sempre o voto da bancada. Nosso Líder nos orienta. Muitas 
vezes recebemos um espelho da votação - por que votar assim 
ou assado? Por que o "sim" ou por que o "não"? Isso não traz 
nenhum autoritarismo, nenhuma centralização do poder, porque 
nosso posicionamento diante de cada projeto é discutido nas 
terças-feiras, quando temos reunião da bancada. Depois de 
examinar o que é polêmico, depois da discussão já temos o 
acordo, já sabemos qual será nosso voto no dia em que o 
projeto entra na pauta e chega ao Plenário. Apresentamos aos 
Líderes do Governo e aos Líderes nesta Casa uma sugestão 
para que façam isso também. É simplesmente uma folha onde é 
espelhado o processo de votação. Não faço isso com 
presunção, como aquele partido que quer dar palpite; é 
apenas uma sugestão. Repetindo o que já ouvi: "Não há 
ninguém tão pobre que não possa dar e ringuém tão rico que 
não possa receber alguma coisa". Entendemos que os outros 
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. . o PT. se partidos podem aprender, a1nda que SeJa po~co, com que 
esse painel não funcionar, queremos acred1tar qu~ 0 tade 
existe de fato é má-fé, que o que existe de fato e vonr na 
do Governo e de suas Lideranças de enrolar, de tape~s de 
hora da votação, de melar de maneira escusa os resultad 
uma votação nesta Casa. . -·dade 
Quero terminar lembrando um fato histórico. Na ~ntlgUl os 

romana, quando Roma era dona do mar Mediterraneo ente 
negócios e o comércio de Rem~ se expandiam assustadorame qu~ 
crescia também, no Norte da Africa, a cidade de CartagoMarco 
passou a s~r ameaça para Roma. Um Senad?r famoso,. 

1 
de 

Porcio Catao, percebendo que aquele pelo comercla" dos 
Cartago terminaria destruindo o famoso "mare_ no~trum da 
romanos, falava, todas as vezes em que ia a tr1buna,nto 
necessidade de destruir Cartago. Fosse qual fosse o assu se~ 
ele terminava dizendo: "Acho também que Cartago deve est 
destruída". Ou, então, a famosa frase: "Delenda 
Cartago", isto é, "Lembrem-se de Cartago". 

0 Meus amigos, companheiros Deputados, quero aqui f~ze~ara 
papel de Marco Porcio Catão, não para destruir, nao ue 
liqüidar nenhum partido, nenhum grupo político, mas para~ é 
tomemos consciência de que é preciso construir, de ~upor 
preciso garantir a lisura e a democracia nesta Casa. eu 
isso que daqui por diante, seja qual for o assun~o que mo 
estiver tratando aqui nesta tribuna, quero repet1r,. coue 
Marco Porcio Catão, Plagiando esse Senador: Acho tam~em qque 
esse painel deve funcionar. Lembrem-se desse painel. E 0 tínhamos a dizer. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

Abertura de Inscrições e 
O Sr .. ~re~idente - ~sgotada a hora destinada a esta partdá 

a Pres1denc1a Passa a 2ª parte da reunião, com a 1ª f~se de 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçao as 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão aber~a~ 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinarla. 

Leitura de Comunicações Apresentadas . . das 
- A _seg~ir, o Sr. Presidente dá ciência ao Ple~ar~o de 

comun1caçoes apresentadas nesta reunião pelas Com1sso~s. 
Defesa do Consumidor - aprovação, na 13g Reunião Ordi~~r 1 ~á do Requerimento nQ 707/95, de autoria da Comissão de C1en~-0 e T~c~o~ogia; de Educação aprovação, na 14ª Reunla 
Ord1nar1a, dos Projetos de Lei nQs 242, 296, 228, 268, 2 6~· 23~ e 264!95, dos Deputados Elbe Brandão, Geraldo Rezen~db 
Ja1ro Ata1de, Kemil Kumaira, Maria Olivia, Rena e 
Vasconcellos e Sebastião Helvécio, respectivamente; 266 s 
274/95, do Deputado Toninha Zeitune; e dos Requerimentos nQe 
295 e 353/95, do Deputado Alberto Pinto Coelho; 168 

0 230/95, do Deputado Almir Cardoso; 249 a 253/95, do Deput~d
Arnaldo Canarinho; 706/95, do Deputado Bonifácio Mour~o~ 
381/95, do Deputado Carlos Murta; 216, 217, 453, 477, §1 de 
616/95, do Deputado Carlos Pimenta· 497/95, da Comissao

57 Direitos e. Garantias Fundamentais; Í52, 233, 264, 355, 3 db 
372, 373 e 424/95, do Deputado Dimas Rodrigues; 338/95, 
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Deputado Dinis Pinheiro; 524/95, do Deputado Ermano Batista; 
145, 408 e 410/95, do Deputado Geraldo Nascimento; 608/95, 
do Deputado Geraldo Rezende; 130 e 464/95, do Deputado Gil 
Pereira; 507 e 508/95, do Deputado Glycon Terra Pinto; 87, 
296 e 674/95, do Deputado Ibrahim Jacob; 444/95, do Deputado 
Irani Barbosa; 452/95, do Deputado Ivair Nogueira; 571/95, 
do Deputado Jorge Hannas; 136, 141, 257 e 259/95, do 
Deputado Kemil Kumaira; 370 e 691/95, do Deputado Luiz 
Antônio Zanto; 694/95, do Deputado Marcelo Cecé; 245/95, do 
Deputado Marcelo Gonçalves; 316, 386, 430 e 523/95, do 
Deputado Paulo Schettino; 667/95, do Deputado Raul Lima 
Neto; 647 e 687/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; 
248/95, do DepUtado Sebastião Helvécio; 153, 155, 157, 650 a 
666, 676 a 680, 683 a 686, 692, 693, 700 a 703/95, do 
Deputado Wanderley Ávila (Ciente. Publique-se.); e de 
Administração Pública devolução do requerimento do 
Deputado Paulo Piau, o qual foi publicado na edição de 
24/6/95, uma vez que a matéria parece complexa para ser 
tratada no âmbito da Comissão (Ciente.); pelos Deputados 
Alberto Pinto Coelho - comunicação de que, no período de 24 
a 28/8/95, esteve em Belo Horizonte e em Ouro Preto o 
arquiteto Oscar Niemeyer (Ciente.); Antônio Roberto 
falecimento do Sr. Wiron Francisco de Souza Xavier, ex-
Prefeito de Raul Soares, em Belo Horizonte; e Sebastião 
Navarro Vieira - falecimento do Sr. José Luis Sasseron, ex-
Prefeito de Andradas (Ciente. Oficie-se.). 

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 4/95, do 
Deputado Marcos Helênio, que assegura às entidades que 
menciona o direito à utilização do espaço físico das 
unidades de ensino estaduais e dá outras providências; 7/95, 
da Deputada Maria José Haueisen, que obriga o 
estabelecimento de ensino da rede particular a conceder 
descontos a irmãos nele matriculados; 16/95, do Deputado 
João Batista de Oliveira, que estabelece critérios para a 
implantação dos centros profissionalizantes previstos no 
art. 224 da Constituição do Estado de Minas Gerais; 231/95, 
do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que declara áreas de 
proteção ambiental as lagoas marginais do rio São Francisco 
e de seus afluentes; e 261/95, do Tribunal de Justiça, que 
reajusta os vencimentos e proventos dos servidores do Poder 
Judiciário (À sanção.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marco Régis, em 

que solicita o arquivamento do Requerimento de Emancipação 
nQ 148/95, referente ao processo de emancipação do Distrito 
de Juréia, pertencente ao Município de Monte Belo. Ciente. À 
Comissão de Assuntos Municipais. 

Requerimento do Deputado Paulo Piau, pedindo seja 
constituída uma comissão especial para estudar ações que 
contribuam para criar melhores condições de com~nicação no 
Estado. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
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com o inciso XXVI do art. 244 do Regimento Interno. 

Requerimento nQ 594/95, do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, em que solicita a transcrição nos anais da Casa do 
artigo "Precipitação e Fanatismo", publicado no "Estado de 
Minas", edição de 22/7/95. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. O(~ 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 
Requerimento nQ 631/95, da Comissão de Educação, 

solicitando ao Secretário de Recursos Humanos e 
Administração a planilha de atualização dos salários dos 
servidores do magistério superior, com base nos valo~es 
percebidos em outubro de 1986. A Mesa da Assembléia op1na 
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento(. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. -Pausa.) Aprovado. 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 
apreciação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno 

único, do Projeto de Lei nQ 343/95, do Governador do Estado, 
que institui Regiões Administrativas no Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda_nQ 
1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública op1na 
pela sua aprovação com as Emendas nQs 2 a 10, que apresenta, 
e pela rejeição da Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas nQs 2 a 10, apresentadas pela 
Comissão de Administração Pública, e 11 e 12, que apresenta, 
e pela rejeição da Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua 
aprovação, na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta, 
ficando prejudicadas a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça, 
as Emendas nQs 2 a 10, da Comissão de Administração Públic~. 
e as Emendas nQs 11 e 12, da Comissão de Assuntos Municipal~ 
e Regionalização. Emendado em Plenário, voltou o projeto a 
Comissão de Administração Pública para receber parecer. N~s 
termos do § 1Q do art. 220 do Regimento Interno, a Comissao 
de Administração Pública devolveu o projeto ao Plenário par~ 
apreciação em turno único. Encerrada a discussão, fo1 
designado relator, em plenário, o Deputado Romeu Queiroz para emitir parecer sobre as emendas. 
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nQ 

343/95 foi aprovado na forma do Substitutivo nQ 1 com as 
Emendas nQs 41, 100, 110 e 111. Ficaram prejudicadas as 
Emendas nQs 15, 25 a 30, 32, 33, 39, 44, 56 a 62, 67, 70, 
73, 79, 87, 90, 96, 102, 104 a 106 e 109. Foram rejeitadas 
as Emendas nQs 13, 14, 16 a 21, 24, 31, 34 a 36, 38, 40, 42, 
43, 45 a 55, 63 a 66, 68, 69, 71, 72, 74 a 78, 80 a 86,-88, 
89, 91 a 95, 97,_103, 107

, 108. O projeto continua em 
processo de votaçao, restando ainda a votação destacada das 
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Emendas nQs 22, 23, 37, 98, 99 e 101. A Presidência vai 
colocar em votação, por escrutínio secreto, a Emenda nQ 98, 
destacada, que recebeu parecer pela reJelçao. 

Questões de Ordem 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, o senhor 

POde verificar, de plano, que não hã "quorum" para a 
~~ntinuação dos trabalhos. Esse projeto jã é muito polêmico, 
Ja deu muito o que falar e o que pensar nesta Casa, por 
causa de processo de votação. Pedimos a V. Exa., portanto, 
Que encerre, de plano, a reunião. 

O Deputado Romeu Queiroz - Recomposição, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência convida a 

Deputada Maria José Haueisen para, na função de 1Q-
Secretãrio, proceder à chamada dos Deputados para 
recomposição de "quorum". 
A Sra. Secretária- (-Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 12 Deputados; 8 

Deputados se encontram participando de comissões, neste 
momento, na Casa, perfazendo um total de 20 Deputados. 
Portanto, não hà "quorum" para o prosseguimento de nossos 
trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente A Presidência encerra a reunião, 
convo~ando os Deputados para a ordinãria de debates de 
amanha, dia 22, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM 22 DE SETEMBRO DE 1995 

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

. COMPARECIMENTO 
- As 9h15m}n, comparecem os Deputados: 
Wanderley Avila - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise- Maria 

José Haueisen - Ibrahim Jacob - Almir Cardoso - Anivaldo 
g?elho - Djalma Diniz - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Fllma~ Machado -Jorge Hannas José Braga Péricles 
erre1ra - Raul Lima Neto. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 
com~arecimento não registra a existência de número 
reg1mental. A Presidência deixa de abrir a reun1ao, por 
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinãria 
de debates de segunda-feira, dia 25, às 20 horas. 

ATA DA 7ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO 
~INANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As nove horas e quinze minutos do dia trinta de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Co~issões os Deputados Geraldo Santanna, Anivaldo Coelho, 
~oao_L~ite e Jorge Hannas (substituindo este ao Dep~ta~o 
deon1d1o ~ou~a~, por indicação do ~FL), m~mbros da_Com1s~ao 
e ronst1tu1çao e Justiça; Jose Henr1que, Joao Le1ta 

(Substituindo este ao Deputado Arnaldo Penna, por indicação 
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da Liderança do PSDB), Alberto Pinto Coelho (substituindo o 
Deputado Carlos Murta, por indicação da Liderança do PP) e 
Jorge Hannas (substituindo o Deputado Jairo Ataíde, por 
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de 
Administração Pública; Miguel Martini, Romeu Queiroz, 
Clêuber Carneiro, José Henrique (substituindo este ao 
Deputado Geraldo Rezende, por indicação da Liderança do 
PMDB) e Alberto Pinto Coelho (substituindo o Deputado Glycon 
Terra Pinto, por indicação da Liderança do PP), membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A 
Presidência registra a presença dos Deputados Rêmolo Aloise 
e José Braga. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Miguel Martini que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A seguir, o Presidente esclarece 
que, nos termos do edital de convocação, esta reun1ao se 
destina a apreciar os pareceres para o 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. Logo após, o 
Presidente designa os Deputados Jorge Hannas, João Leite e 
Clêuber Carneiro para emitirem seus pareceres, 
respectivamente, pelas Comissões de Constituição e Justiça, 
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Ato contínuo, o Presidente passa a palavra ao 
Deputado Jorge Hannas, que emite parecer pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto. Na 
fase de discussão, faz uso da palavra o Deputado Anivaldo 
Coelho. Submetido a votação, é o parecer aprovado. O 
Deputado João Leite, relator pela Comissão de Administração 
Pública, opina pela aprovação da matéria. Na fase de 
discussão do parecer, fazem uso da palavra os Deputados José 
Braga, Anivaldo Coelho e Romeu Queiroz. Colocado em votação, 
é o parecer aprovado. O Presidente passa a palavra ao 
Deputado Clêuber Carneiro, relator pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que emite parecer 
pela aprovação do projeto na forma proposta. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Ajalmar 
Toledo -
- Miguel 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio 

Silva- Romeu Queiroz- Arnaldo Penna- Simão Pedro 
Leonídio Bouças - Bonifácio Mourão - Hely Tarquínio 
Martini - Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro. 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER Ã ESTUDOS SOBRE O ENXUGAMENTO E A DESATIVAÇÃO DO 
BANCO DO BRASIL NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Às quinze horas e quarenta minutos do dia dezessete de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Almir Cardoso, Bonifácio 
Mourão e Olinto Godinho, membros da Comissão supracitada. 
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Registra-se, também, a presença dos Deputados Arnaldo Penna, 
José Braga e Paulo Piau. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Almir Cardoso, declara aberta a reunião 
e solicita ao Deputado Olinto Godinho que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente 
informa que a reunião se destina a dar prosseguimento aos 
trabalhos da Comissão e indaga dos Deputados presentes se há 
alguma sugestão a ser apresentada. Logo após, o Deputado 
Almir Cardoso transfere a direção dos trabalhos ao Deputado 
Olinto Godinho, para que possa apresentar requerimentos por 
meio dos quais solicita informações às associações 
comerciais e às Prefeituras de municípios, onde se encontram 
instaladas agências do Banco do Brasil sobre a qualidade do 
atendimento destas após o enxugamento dos seus quadros. 
Solicita, ainda, que esta Comissão faça uma visita ao 
Presidente do Banco do Brasil. Colocados em votação, cada um 
por sua vez, os requerimentos são aprovados por unanimidade. 
o Deputado Almir Cardoso reassume a Presidência dos 
trabalhos e, cumprida a finalidade da reun1ao, agradece a 
presença dos Deputados, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Almir Cardoso, Presidente Dimas Rodrigues Carlos 

Pimenta - Bonifácio Mourão. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 11/95 
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia-cinco de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Jairo Ataíde, Maria Olívia, 
João Leite (substituindo este ao Deputado José Maria Barros, 
por indicação da Liderança do PSDB), Paulo Piau, Paulo 
Schettino, Antônio Genaro e Arnaldo Penna (como membro 
efetivo e, também, como substituto do Deputado Miguel 
Martini, por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Paulo Schettino, declara 
abertos os trabalhos e esclarece que não há ata a ser lida, 
por ser esta a reunião preparatória da Comissão. destinada a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o 
relator da matéria. A seguir, o Presidente determina a 
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, 
e convida o Deputado João Leite para atuar como 
escrutinador. Recolhidas as cédulas e feita a apuração dos 
votos, verifica-se que são eleitos os Deputados Paulo 
Schettino, para Presidente, e Maria Olívia, para Vice-
Presidente, ambos com sete votos. A Deputada Maria Olívia 
obtém um voto para Presidente, e o Deputado Paulo Schettino 
obtém um voto para Vice-Presidente. O Presidente empossa a 
Vice-Presidente, que, por sua vez, no exercício da Vice-
Presidência, dá posse ao Presidente eleito. Este agradece a 
escolha de seu nome e designa relator da matéria o Deputado 
Paulo Piau. rumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião 
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marcada para o dia 6 de setembro, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Maria Olívia- Ajalmar Silva 

- Geraldo Rezende - Marcos Helênio - Jorge Hannas - Alberto 
Pinto Coelho - Ivair Nogueira -Sebastião Navarro Vieira -
Paulo Piau. 
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
Às nove horas e quinze minutos do dia seis de setembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcos Helênío, Dinis Pinheiro, 
Antônio Andrade e Carlos Pimenta, membros da Comissão 
supracitada. Está presente, também, o Deputado Antônio 
Roberto. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Marcos Helênio, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Antônio Andrade que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. A Presidência informa aos Deputados 
que a reunião se destina a apreciar o parecer sobre o 
Projeto de Lei nQ 56/95, no 1Q turno, e a ouvir os Srs. 
Marco Aurélio Luz, Presidente da Associação de Defesa do 
Consumidor de Varginha - ADECON -; Augusto Ferreira Neto, 
Presidente Nacional da Campanha Nacional de Escolas da 
Comunidade - CNEC -. representado pelo Sr. Francisco José Sá 
Teixeira; José Santíssimo, Promotor de Justiça da Comarca de 
Varginha; Antônio Joaquim Fernandes, Coordenador do PROCON-
MG, e William Wellington Pimenta, Presidente da Associação 
de Pais e Alunos da CNEC, que discutirão as denúncias 
formuladas pela ADECON contra a CNEC. Em seguida, a 
Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à 
apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Dinis 
Pinheiro emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 56/95, 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no 1Q 
turno, na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Após, 
a Presidência constata a presença dos representantes da 
ADECON e da CNEC anteriormente mencionados. O Deputado 
Marcos Helênio explica o objetivo da reunião e, em seguida, 
por ter de se ausentar temporariamente, passa a Presidência 
ao Deputado Dinis Pinheiro. Este concede a palavra aos 
convidados para fazerem suas explanações. A seguir, abre-se 
amplo debate entre os convidados e os Deputados, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Após, o Deputado Marcos 
Helênio reassume a Presidência e tece as últimas 
considerações sobre o assunto em tela. Cumprida a finalidade 
da reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos 
convidados e dos Deputados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente- Gil Pereira- c~rlos Pimenta-

Antônio Andrade. 
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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez horas do dia seis de setembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos, Wilson Trópia, 
Marcelo Cecé e Antônio Roberto, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ivo José, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência solicita ao Deputado 
Ronaldo Vasconcellos que proceda à leitura da 
correspondência encaminhada à Comissão pela Associação 
Mineira de Defesa do Ambiente-AMDA-, em que protesta contra 
o reinício dos testes nucleares franceses no atol de Mururoa 
e propõe que os consumidores brasileiros deixem de consumir 
produtos de origem francesa. Em seguida, o Deputado Ronaldo 
Vasconcellos apresenta requerimento em que solicita sejam 
convidados a comparecer a reunião desta Comissão os 
jornalistas Onofre Miranda, Osvaldo Wenceslau e Sérgio Luiz 
Bittencourt, os Presidentes de todos os clubes de pesca de 
Minas Gerais, bem como representantes do Instituto Estadual 
de Florestas de Minas Gerais-IEF-MG da Empresa de 
Assistência Técnica e Expansão Rural do Estado de Minas 
Gerais- EMATER-MG -, da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, para 
discutir a questão da pesca em Minas Gerais. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado. Passa-se à 2ª parte da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Com a 
palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos, relator do Projeto 
de Lei nQ 252/95, solicita prazo regimental para emitir seu 
parecer, o que é concedido pela Presidência. 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, 20 de setembro de 1995. 
Ivo José, Presidente Ronaldo Vasconcellos Wilson 

Trópia. 
ATA DE 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
APURAÇÃO ÕAS CAUSAS QUE LEVARAM À PARALISAÇÃO DAS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL CARDIOMINAS, BUSCAR POSSÍVEIS 
SOLUÇÕES PARA A RETOMADA DAS MESMAS, AMPLIAÇÃO DE SEUS 
OBJETIVOS COMPATÍVEL COM AS MACROPRIORIDADES DE MEDICINA 
CURATIVA 
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Antônio Roberto, Hely 
Tarquínio e Jorge Hannas, membros da Comissão supracitada, 
bem como o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Roberto, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Hely 
Tarquínio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
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segui~. o Presidente informa que a reunião se destina a 
aprec1ar o relatório final da Comissão e indaga ao relator, 
Deputado Hely Tarquínio, se está em condições de emiti-lo. 
Com a palavra, o Deputado Hely Tarquínio registra, conforme 
consta nas notas taquigráficas, que, embora o assessoramento 
técnico prestado pela Gerência-Geral de Consultoria tenha 
sido satisfatório, seria necessário maior número de 
consultores para acompanhamento dos trabalhos da Comissão, e 
apresenta requerimento oral pedindo a suspensão dos 
trabalhos para que possa concluir seu relatório. O 
Presidente defere o requerimento e suspende os trabalhos. 
Reaberta a reunião, o Deputado Hely Tarquínio faz a leitura 
de seu relatório, comentando os pontos mais polêmicos, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Na fase de 
discussão, usam da palavra os Deputados Jorge Hannas, Jorge 
Eduardo de Oliveira e Marco Régis. Colocado em votação, é o 
relatório final aprovado. A seguir, a Presidência suspende a 
reun1ao por 10 minutos para que se proceda à lavratura da 
ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao 
Deputado Jorge Hannas que proceda à leitura da ata. Na fase 
de discussão, o Deputado Hely Tarquínio pede sejam 
registradas suas palavras de parabenização à assessoria da 
Casa pelo trabalho eficiente prestado no auxílio à 
elaboração do relatório final. A Presidência suspende a 
reunião por 5 minutos para que se proceda à retificação. 
Reabertos os trabalhos, é a ata aprovada e subscrita pelos 
membros da comissão. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares e declara 
encerrados os trabalhos da Comissão. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 
Antônio Roberto, Presidente Hely Tarquínio Jorge 

Hannas. 
ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
~UNICIPAIS E REGIONALIZAÇAO 
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de 
setembro 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, Ivair Nogueira, 
membros da Comissão supracitada. Encontram-se presentes 
também os Deputados Marcelo Gonçalves, Geraldo Nascimento, 
Paulo Piau, Marcos Helênío e Ivo José. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado João Batista de 
Oliveira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
seguir, o Presidente passa à 1a fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Com a palavra, o Deputado José Maria Barros, 
relator de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, em 
que se solicita o desarquivamento do processo de emancipação 
do Distrito de Vila Almeida, no Município de Jabuticatubas, 
solícita ao Presidente que designe uma subcomissão para 
proceder à aferição numérica das moradias do núcleo •:rbano 
do Distrito de Vila Almeida. O Presidente designa os 



571 

Deputados Dílzon Melo e João Batista de Oliveira, para 
comporem a subcomissão, convida o Deputado Marcelo Gonçalves 
a participar da verificação "in loco" e determina que a 
subcomissão seja assessorada por técnicos da Casa. A 
Presidência acusa o recebimento de requerimento do Deputado 
Antônio Andrade, em que se solicita o desarquivamento do 
processo de emancipação dos Distritos de Cana-Brava e 
Caatinga, no Município de João Pinheiro, tendo em vista o 
indeferimento pelo TRE-MG, do pedido de realização de 
plebiscito nos Distritos de Luislândia do Oeste e Veredas, 
localizados no mesmo município. O Presidente informa que 
está aguardando a publicação da decisão do TRE-MG quanto ao 
pedido de reconsideração formalizado pela Assembléia junto 
àquela Corte, que inclui, entre outros, o processo de 
Luislândia do Oeste e Veredas, e, tão logo aquele órgão se 
pronuncie oficialmente sobre a matéria, o requerimento de 
desarquivamento do processo dos Distritos de Cana-Brava e 
Caatinga será apreciado por esta Comissão. A seguir, a 
Presidência informa que a reunião se destina a debater o 
Projeto de Lei Complementar nQ 2/95, do Deputado Ivo José, 
que institui a Região Metropolitana do Vale do Aço, dispõe 
sobre sua organização e funções e dá outras providências. 
Para tanto, convida a compor a Mesa dos trabalhos os 
debatedores, Profa. Doutora Heloísa Soares Moura Costa, 
Prof. Edésio Fernandes e Prof. Dinamar Martins Costa. Após a 
exposição de cada um dos debatedores, a Presidência registra 
a presença do Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
Sr. Virgílio Guimarães, e o convida a compor a Mesa. 
Realiza-se amplo debate do qual participam os Deputados e 
alguns convidados que se encontram no auditório, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reun1ao, a Presidência agradece o comparecimento dos 
Deputados, dos debatedores, acrescentando que a presença 
deles foi fundamental para o sucesso dos trabalhos, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Dílzon Melo, Presidente- Elmo Brás João Batista de 

Oliveira- Marcelo Gonçalves. 
ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA -
Às dez horas do dia treze de setembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, Bonifácio Mourão, Marcos Helênio e 
Leonídio Bouças (substituindo este ao Deputado Jairo Ataíde, 
por indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Bonifácio Mourão que proceda a leitura 
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Não havendo 
correspondência a ser lida, o Presidente passa a palavra ao 
Deputado Bonifácio Mourão, 0ue apresenta requerimento 
solicitando o comparecimento do Presidente da COHAB-MG-, Dr. 
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José Roberto Vasconcelos Novaes, a reunião desta Comissão, 
para, com o fim de subsidiar os trabalhos parlamentares, 
prestar esclarecimentos sobre a autorização para aporte de 
recursos para despesas de custeio e sobre a cobertura de 
despesas operacionais daquela Companhia, conforme consta no 
Projeto de Lei nQ 406/95, de autoria do Governador do 
Estado, em tramitação nesta Casa. O Presidente informa à 
Comissão que o Deputado Paulo Piau requereu à Casa a 
formação de uma comissão especial para discutir ações que 
venham a criar melhores condições de comunicação no Estado 
de Minas Gerais. De acordo com a Deliberação da Mesa nQ 761, 
foi o requerimento enviado à Comissão. Julgando ser o 
assunto muito complexo para ser assumido pela Comissão, a 
Presidência indaga aos membros se deve ou não devolver o 
requerimento à Mesa e aguardar seja formada uma comissão 
especial para examinar a matéria. A Comissão acata, por 
unanimidade, a sugestão do Presidente. 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. Devido à ausência do Deputado Durval Ângelo, 
relator do Projeto de Lei nQ 337/95, da Comissão de Direitos 
e Garantias Fundamentais, o Deputado Marcos Helênio lê o 
parecer por meio do qual o mencionado relator conclui pela 
aprovação da matéria no 1Q turno. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado por unanimidade. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Carlos Murta- Arnaldo Penna-

Geraldo Nascimento. 
ATA DA 21a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL -
Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia quatorze de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, 
Jorge Eduardo de Oliveira, Luiz Antônio Zanto e Jorge 
Hannas, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Marco Régis que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência 
lê correspondência da Câmara Municipal de Ribeirão Preto 
sobre requerimento aprovado naquela Casa manifestando 
repúdio à extinção das contribuições paraestatais destinadas 
ao SESI, ao SESC, ao SENAC e ao SENAI. Prosseguindo, a 
Presidência solicita à assessoria que analise a 
correspondência. O Presidente passa à fase de discussão e 
votação de proposições de autoria da Comissão. O Presidente 
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Marco Régis, a fim 
de apresentar requerimento em que solicita sejam convidados 
a partici~ar dos trabalhos da Comissão no dia 27/9/95, às 10 
horas, no Espaço Político-Cultural, os Srs. José Rafael 
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Guerra Pinto Coelho, Secretário da Saúde; Ademir Lucas 
Gomes, Secretário de Lazer e Turismo; André Quintão Silva, 
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Ação Social; 
Heloísa Maria Penido Azeredo, Presidente do SERVAS, e a 
Profa. Audineta Alves de Carvalho, representante do Núcleo 
de Estudo Escola de Terceira Idade, com a finalidade de 
debater sobre a situação do idoso no Estado de Minas Gerais. 
O Deputado Carlos Pimenta requer, ainda, que se torne sem 
efeito o requerimento de sua autoria, com o mesmo teor, 
aprovado em 31/8/95. Submetido à votação, é o requerimento 
aprovado. Ao retomar os trabalhos, o Presidente passa a 
palavra ao Deputado Marco Régis. O parlamentar apresenta 
requerimento solicitando que sejam enviadas ao Conselho 
Estadual de Saúde cópias de todos os projetos relacionados 
especificamente à área de saúde, quando de seu recebimento 
na referida Comissão. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. Ato contínuo, o Presidente passa à fase de 
discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Marco 
Régis, relator do Projeto de Lei nQ 80/95, procede à leitura 
de seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da 
proposição no 1Q turno, na forma do Substitutivo 1, com a 
rejeição das Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de Constituição 
e Justiça. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Prosseguindo, o Presidente passa à fase de 
discussão e votação de propos1çoes que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Marco Régis 
emite pareceres favoráveis à aprovação dos Projetos de Lei 
nQs 277/95, no 2Q turno, e 335 e 341/95, no 1Q turno. O 
Deputado Jorge Hannas emite pareceres favoráveis à aprovação 
dos Projetos de Lei nQs 280/95, no 2Q turno, e 346/95, no 1Q 
turno. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira emite pareceres 
favoráveis à aprovação dos Projetos de Lei nQs 137, 321 e 
336/95, no 1o turno. O Deputado Luiz Antônio Zanto emite 
pareceres favoráveis à aprovação, no 1Q turno, dos Projetos 
de Lei nQs 316/95, com a Emenda nQ 1, e 385/95. Submetidas a 
discussão e votação, cada uma por sua vez, são as 
proposições aprovadas. Prosseguindo, a Presidência registra 
a presença do Sr. Rui Moreira de Carvalho, Presidente do 
CARDIOMINAS, que é convidado a compor a mesa. O orador 
inicia pronunciamento anunciando a decisão do Governo de 
ceder a hospitais públicos da Capital e do interior, em 
regime de comodato, os equipamentos adquiridos para o 
CARDIOMINAS há quase oito anos e compromete-se a repassar a 
listagem dos equipamentos e sua destinação à Comissão. 
Participam dos debates todos os parlamentares, após o que o 
Deputado Carlos Pimenta sugere que a Comissão faça, no dia 
19/9/95, às 8 horas, visita às obras do CARDIOMINAS, o que é 
aceito, sem restrições, pelos membros da Comissão. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
do convidado e dos parlamentares , convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 



Carlos Pimenta, Presidente - Luiz Antônio Zanto -
Régis- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
NQ 11/95 
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Marco 

Comissão Especial 
Relatório .. 

A proposição em tela, que tem como primeiro signat~rl? 0 Deputado Sebastião Navarro Vieira, visa assegurar o d1r~1to 
à percepção de adicionais por tempo de serviço ao serv1d~r 
público aposentado, nos termos das disposições ne a inseridas. 
Publicada em 11/8/95, permaneceu a matéria sobre a mesa 

durante o prazo legal para apresentação de emendas. Vem 0 projeto, agora, a esta Comissão Especial para receber 
parecer, nos termos do art. 210 do Regimento Interno. 

Fundamentação A proposta 
referentes aos 
aposentaram no 
14/12/94. 

sob análise visa a corr1g1r distorções 
proventos dos servidores públicos que se 

período compreendido entre 21/9/89 e 
Ao elaborar a Carta de 1989, o Constituinte mineiro deixou 

de dispor sobre o benefício concedido ao servidor público 
relativo à contagem em dobro das férias-prêmio asseguradas 
para fins de percepção de adicionais. Essa injustiça: 
contudo, veio a ser corrigida, em parte, pela Emenda a 
Constituição nQ 13, de 1994, que, ao dar nova redaçã~ ao 
art. 31 da Constituição mineira. entre outras alteraçoes. 
assegurou a contagem em dobro das férias-prêmio também para 
efeito da percepção dos adicionais por tempo de serviço. No 
entanto, grande número de aposentados no período 
compreendido entre as datas das alterações anteriorment~ referid~s não se viram garantidos quanto ao direito. a 
percepçao dessa vantagem após se afastarem do serv1ço 
PÚblico, o que motivou a apresentação da emenda de que ora cogitamos. 
Entendemos ser oportuna a iniciativa parlamentar, que ~~m 

como signatários mais de 1/3 dos membros da Assemble1a 
Legislativa, em perfeita consonância com o disposto no art. 
64, r. da Constituição Estadual. e no art. 208, r. do Regimento Interno. 
Car~c~. contudo, a ~roposta, de alteração que visa ap~nas a 

corr1g1r erro mater1a1, o que motiva a apresentaçao de 
emenda que passa a fazer parte deste Parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos Pela aprovação, no 1Q turno, da 

Prop?sta d~ ~menda à Constituição nQ 11 com a Emenda nQ 1, a segu1r red1g1da. 
EMENDA No 1 Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 

:Art .. !Q - Acrescente-se, onde convier, no Ato das 
D1spos1çoes Constitucionais Transitórias, 

0 
seguinte artigo: 
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Art ..... -Fica assegurado ao servidor público, civil e 

militar, aposentado no período de 21 de setembro de 1989 a 
14 de dezembro de 1994, o direito de contar em dobro, para 
efeito de percepção de adicionais por tempo de serviço, as 
férias-prêmio não gozadas ou não convertidas em espécie.". 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Paulo Piau, relator - Ajalmar 

Silva - Geraldo Rezende - Jorge Hannas - Marcos Helênio-
Ivair Nogueira- Alberto Pinto Coelho- Maria Olívia. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 68/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em 
epígrafe concede compensação aos municípios produtores de 
hortifrutigranjeiros e flores. 
O projeto tramitou na legislatura passada, com o nQ 

2.237/94, e foi arquivado. A requerimento do autor, deferido 
Pela Presidência em 9/3/95, foi desarquivado, nos termos do 
inciso I do art. 185 do Regimento Interno. 
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela 

constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
Proposição, e a Comissão de Agropecuária e Política Rural 
opinou por sua aprovação. 

Agora, cabe a esta Comissão analisar a matéria, conforme 
dispõe o inciso x do art. 103 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A compensação financeira prevista no projeto em tela será 

feita, de acordo com o§ 2Q de seu art. 1Q, com base no 
Valor Adicionado Fiscal - VAF -, apurado conforme a área 
cu~tivada do município. 

Nao haverá repercussão negativa na receita tributária 
estadual, uma vez que os recursos a serem repassados aos 
municípios contemplados com a compensação serão deduzidos da 
Parcela de 1/4 do montante total da arrecadação do ICMS, 
cuja regulamentação definitiva, consoante o disposto no art. 15?, § 1Q, II, da Constituição Estadual e no art. 3Q, II, da 
L~, Complementar nQ 63, de 1990, cabe a lei estadual ainda 
nao editada. 
Dispõe o art. 3Q da proposição que caberá ao Poder 

Executivo tomar as medidas necessárias à efetiva execução da 
futura lei, devendo, portanto, ser observada não só a 
referida lei complementar como também a Resolução ng 2.638, 
de 10/3/95, da Secretaria da Fazenda, que dispõe sobre a 
apuração do valor adicionado para efeito da distribuição da 
Parcela do ICMS pertencente aos municípios e dá outras 
Providências . 
. Ao contrário do que se encontra na justificação do projeto, 
e op?rtuno lembrar que, nos termos do inciso I do art. 7Q da 
menc1onada resolução, o diferimento, a redução, a isenção e 
outros benefícios fiscais são considerados para efeito da 
apuração do VAF, ficando excluídas, segundo o inciso II do § 1Q do art. 11, apenas as operações com ~ntrada de 
mercadorias e serviços em operação com suspensão da 
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incidência do imposto. Dai por que a sistemática de cálc~l~ 
prevista no projeto somente pode considerar tais ?Peraç~ee 
com suspensão da incidência do ICMS que reca1a so rs 
produtos hortifrutigranjeiros e flores, observ~dos 0 convênios interestaduais celebrados no Conselho Nac1onal de Política Fazendária- CONFAZ. 
Considerando que os índices do VAF, para efeito de 

recebimento dos valores pertencentes aos municípios 
mineiros, são divulgados no final de cada exerc1c10, para 
vigorar no exercício seguinte, apresentamos a Emenda nQ 1• 
alterando a cláusula de vigência, que corresponde ao art. 4Q do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 68/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, a seguir transcrita: 
EMENDA NQ 1 Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação: 

"Art. 4Q Esta lei entra em vigor 
publicação, somente produzindo efeitos a janeiro de 1996.". na data de 

partir de 1Q 
1995. 

sua 
de 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 
Miguel Martini, Presidente Romeu 

Marcos Helênio - Geraldo Rezende Júnior. Queiroz, relator 
Alencar da Silveira 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 21o;ss 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
lei em epígrafe, de autoria do Deputado Carlos 
por objetivo instituir a Campanha Estadual de 

AIDS e das demais doenças sexualmente 

o projeto de 
Pimenta, tem 
Prevenção da 
transmissíveis. 
Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda nQ 1, 
vem o projeto a esta Comissão para exame quanto ao mérito, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Apesar dos esforços desenvolvidos no mundo inteiro, 

0 número de pessoas contaminadas Pelo vírus HIV tem crescido 
enormemente. Estima-se que haverá cerca de 30 a 40 milhões de indivíduos infectados até o ano 2000. 
~sse ~xpressivo número não espelha, todavia, a gravidade da 

s1tuaçao. Se, quando a doença começou a se disseminar pelo 
planeta, os portadores do vírus pertenciam a grupos 
específicos, a distribuição do vírus na população exibe, ~oje, ~onfigu~ação diversa. Têm crescido os percentuais de 
1nfecçao de Jovens, de homens heterossexuais e de mulheres. 
Em nosso País, para cada três homens infectados há uma 
mulher portadora do vírus. Os heterossexuais já co~respondem 
a cerca de 15% da população adulta infectada. Amplia-se, da 
mesma forma, o número de c~ianças infectadas durante a vida 
intra-uterina ou no momento do Parto: 20% a 40% das 
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gestantes portadoras do HIV têm filhos soropositivos. Em 
Minas Gerais, o número de contaminações tem aumentado entre 
as pessoas de menor escolaridade. 
A menção da mudança do perfil epidemiológico da doença visa 

a demonstrar quão difícil é o seu controle; explícita, 
ainda, a necessidade de dirigir as ações preventivas a toda 
a população. Torna-se patente a importância de um trabalho 
ed~cat~vo cada vez mais abrangente. 

Nao so os dados citados, mas também o fato de serem as 
medidas preventivas a un1ca forma realmente eficaz de se 
lutar contra a AIDS, vêm indicar o imperativo da instituição 
de campanhas educativas para a prevenção da doença. 
Outro ponto importante a ser discutido é a discriminação 

dos portadores do vírus. Com freqüência, se noticia a 
?corrência de atos discriminatórios praticados contra esses 
lndivíduos. O preconceito lhes tem criado inúmeros 
Problemas, quer na vida profissional, quer nas relações 
familiares ou sociais. Aqui também verificamos a premência 
de se proceder à educação das pessoas, como forma de reduzir 
esse agravo. 

A proposição ora considerada deixa claro o grau de 
conscientização e sensibilidade do autor para perceber a 
urgência com que o assunto deve ser tratado. 

Com a mesma preocupação, apresentamos emendas ao projeto, 
tendo em vista seu aprimoramento. 
Sugerimos mudança no art. 2Q, ali inserindo as matérias a 

serem veiculadas nas campanhas. Suprimimos, ainda, os §§ 2Q 
e 3Q do art. 4Q, para tornar mais ágil o trabalho da 
comissão multidisciplinar a ser instituída. Pela mesma razão 
estamos propondo alteração no art. 5Q, que passou a 
especificar as ações do Estado. Vemos, também, como oportuna 
a emenda apresentada pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Julgamos a matéria em exame de grande importância para o 
controle da AIDS e acreditamos que as medidas nela contidas 
trarão grande benefício à população mineira. 

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

270/95 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça- e com as Emendas nQs 2 a 4, 
redigidas a seguir. ' 

EMENDA nQ 2 
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q - A campanha a que se refere o art. 1Q abordará os 

seguintes conteúdos referentes à AIDS e às demais doenças 
sexualmente transmissíveis: 

I - sinais e sintomas; 
II - agente causador; 
III - formas de transmissão; 
IV - medidas de prevenção; 
V -.aspectos históricos, sociais, culturais e legais. 
Paragrafo único - o desenvolvimento dos conteúdos 

e~u~Grados neste artigo será orientado para combater a 
dlscriminação ao portador do vírus da AIDS.". 



EMENDA No 3 
Suprimam-se os §§ 2Q e 3Q do art~ 4Q. 

EMENDA No 4 
Dê-se ao art. 5Q a seguinte redaÇão: 
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"Art. 5Q- O Estado promoverá, no âmbito de sua competência 
no Sistema único de Saúde - SUS -, o desenvolvimento das 
seguintes ações: 

I - criação de centros de referência nos municípios que 
possuem diretorias regionais de saúde, para implementação de 
medidas profilãticas e diagnósticas para o controle das 
doenças de que trata esta lei; 

II intercâmbio cbm entidades não governamentais 
prestadoras de serviço aos portadores das doenças de que 
trata esta lei; 
III- acompanhamento e encaminhamento dos familiares dos 

portadores do vírus da AIDS aos centros de diagnósticos; 
IV - encaminhamento das gestantes portadoras do vírus da 

AIDS aos serviços de pré-natal e aos hospitais para 
assistência ao parto; 

V encaminhamento dos filhos recém-nascidos de mães 
portadoras do vírus da AIDS para atendimento 
especializado.". 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Marco Régis, Presidente e relator - Carlos Pimenta - Jorge 

Hannas- Jorge Eduardo de Oliveira- Luiz Antônio Zanto. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 369/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em 

exame objetiva acrescentar dispositivo ao art. 1Q da Lei nQ 
9.760, de 20/4/89, que concede passe livre aos deficientes 
físicos e visuais no transporte coletivo intermunicipal do 
Estado de Minas Gerais. 
Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão 
emitir parecer sobre o projeto, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Cumpre salientar, inicialmente, que a Lei nQ 10.419, de 

16/01/91, ao alterar o art. 1Q da Lei nQ 9.760, de 20/4/89, 
estende aos maiores de 65 anos o benefício da gratuidade do 
transporte coletivo intermunicipal. 
Tal disposição se reveste, em nosso entender, de extrema 

importância social, tendo em vista a precária situação 
financeira da população mais idosa. A par de uma redução 
salarial motivada pela aposentadoria, os idosos enfrentam 
novas dificuldades, como a exigência de maiores cuidados com 
a saúde. 

A proposição ora examinada visa à simplificação dos 
procedimentos necessários para que o usuário possa gozar do 
benefício concedido. Ao mesmo tempo, confere clareza à lei 
em vigor ao explicitar o requisito para a concessão do passe 
livre. 
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É, ainda, a fim de aprimorar a matéria que apresentamos 
emenda ao projeto, de forma a possibilitar que o usuário se 
cadastre utilizando documentos com o mesmo valor legal da 
carteira de identidade. 

Reconhecemos, portanto, a oportunidade do projeto em exame, 
uma vez que importa a melhoria das condições de vida de 
nossos idosos. 

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

369/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, redigida a seguir. 
EMENDA No 1 

Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 1Q- Fica acrescentado ao art. 1Q da Lei nQ 9.760, de 

20 de abril de 1989, com a redação dada pela Lei nQ 10.419, 
de 16 de janeiro de 1991, o seguinte parágrafo: 

"Art. 1Q- ................................... . 
Parágrafo único- O benefício de que trata este artigo será 

concedido a pessoa com idade superior a 65 (sessenta e 
cinco) anos, mediante a apresentação da carteira de 
identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública ou 
de documento de valor legal equivalente.".". 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator - Marco Régis - Jorge Hannas - Luiz Antônio Zanto. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 374/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela 

pretende seja declarada de utilidade pública a Federação 
Mineira de Basketball - FMB -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda nQ 
1. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre a matéria para o 1Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A mencionada federação é uma entidade cujo fim é a promoção 

da prática do basquetebol. Fundada em 1937, congregou mais 
de 14 mil atletas, que disputaram competições em nível 
estadual, federal e internacional. 

Por suas atividades de reconhecida importância para o 
esporte, a entidade faz jus ao título declaratório de 
utilidade pública proposto. 

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

nQ 374/95, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NQ 5/95 

Comissão Especial 
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Relatório . . . . io A proposição em epígrafe, que tem como ~r1me1ro s~gnata~ 13 0 Deputado Leonídio Bouças, e foi subscr1ta P?r ma1s de a 
dos membros da Assembléia Legislativa, o~je~1~a dar nâ~ 
redação ao inciso III do art. 64 da Const1tu1çao_d? E~ta ~ 
que dispõe sobre o número mínimo de Câmaras Mun1c1pa1s_q~o 
devem subscrever proposta de emenda à Constitu1ça apresentada pelos municípios. . 

Publicado no "Diàrio do Legislativo" de 2/6/95, o proJet~ 
ficou em poder da Mesa durante o prazo regimental par receber emendas. a 

Esgotado o prazo sem apresentação de emendas, foi 
proposta examinada por esta Comissão que nos termos d? 
art. 210 do Regimento Interno, emiti~ pa~ecer favorável a sua aprovação no 1Q turno. 

Aprovada no 1Q turno, retorna a matéria a esta Comissão para ser apreciada no 2Q turno. 
Fundamentação 

Com fulcro no art. 64, I, da Constituição do Estado, 
apresentam os parlamentares mineiros a proposição em ~e~a, 
com o objetivo de viabilizar a participação dos munic1p1os 
do Estado, por intermédio de suas respectivas Câm~r~s 
Municipais, no processo de modificação da Constitu1çao mineira. 
O projeto tem por escopo permitir que a Constituição 

Estadual seja emendada por proposta de, no mínimo, 100 
Câmaras Municipais, com manifestação favorável da maioria de 
cada uma delas, pois o dispositivo hoje em vigor exige_a 
participação de mais da metade das Câmaras MunicipalS 
existentes em Minas. Dessa forma, fica reduzido de 379 -
quantidade equivalente a metade mais um dos municípios 
mineiros - para 100 o número m1n1mo de municípios que poderão participar do processo. 
Tendo em vista Que, por meio da redução numérica propos!a 

no Projeto, poderà ser viabilizada a legítima participaçao 
dos municípios do Estado no processo de modificação da Carta 
mineira, reiteramos nosso posicionamento em favor da aprovação da matéria. 
Outrossim, não vislumbramos nenhum óbice de natureza 

jurídico-constitucional e legal à tramitação do projeto. 
Conclusão 

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação da Proposta d~ 
Emenda à Constituição nQ 5/95 no 2Q turno, conforme fol apresentada. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Arnaldo Penna, Presidente Carlos Pimenta, relator 

Ajalmar Silva -Simão Pedro Toledo Hely Tarquínio 
Clêuber Carneiro - Jorge Hannas - Marcos Helênio. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 156/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, 0 Projeto de Lei 
nQ 156/95 dispõe sobre a criação do Programa do Leite na 
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Empresa. 
A Proposição foi aprovada 

apresentada pela Comissão de 
Emenda nQ 2, apresentada por 
Agora, volta a matéria a 

examinada no 2Q turno. 

no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, 
Constituição e Justiça, e com a 
esta Comissão. 
esta Comissão a fim de ser 

Apresentamos anexa a redação 
parecer. do vencido, que integra este 

Fundamentação 
A Proposição sob comento conforme já tivemos oportunidade 

de manifestar anteriormeAte, não encontra óbice à sua 
a~rovação do ponto de vista financeiro-orçamentário, pois 
nao implica ônus para o Estado, já que as despesas 
~e~o~rentes de sua execução serão cobertas pelas empresas da 1n1C1ativa privada. 

Conclusão 
1 ~elo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
S6/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno .. 
~la das Comissões, 21 de setembro de 1995. 

Mlguel Martini, Presidente- Ivair Nogueira, relator 
M~rcos Helênio -Geraldo Rezende Alencar da Silveira Junior. 

Redação do Venc;do no lQ Turno 
. PROJETO DE LEI No 156/95 

Cr,a o Programa do Leite na Empresa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

0~~t .. 1Q ~ Fica criado o Programa do Leite n~ Empresa, que 
Jet,va 1ncentivar o consumo desse al1mento pelos 

trabalhadores em geral. 
§ lQ - A despesa com o fornecimento do leite será de 

responsabilidade da empresa. 
~ 2Q -Todo trabalhador, independentemente de função ou 

n 1 v~1 salarial terá direito ao acesso a, no máximo, 3 
(tres) litros de leite por dia, diretamente na empresa onde 
P~esta serviços. 
sert. 2Q -A empresa que desejar prestar esse beneficio aos 

Iu: funcionários deverá: 
E efetuar seu cadastro junto ao Programa do Leite na mpresa; 

II - efetuar todas as 
empresas distribuidoras 

transações necessar1as junto às 
ou aos laticínios para aquisição do Produto· 

III - ~adastrar seus funcionários e promover verificação da 
~~al necessidade de cada um, através do levantamento do 

umero de dependentes; 
a~V - d~finir espaço físico dentro de suas instalações para 
vo~odaç~o_de re~ipientes de refrigeração; 
VI _def1n1r horario e condições para entrega do pro~ut?; 

q repassar o produto ao funcionário sem transferenc1a de 
Ualquer ônus· 
VII ' lat· .-. efetuar o pagamento às distribuidoras ou aos 1c1n1os. 

_Art. 3Q -A empresa distribuidora ou o laticínio com 
lnteresse em participar do Programa deverão: 
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I - estar devidamente cadastrados nos órgãos de saúde 
pública competentes; 
II fornecer equipamento para acondicionamento e 

conservação do leite dentro das instalações da empresa que 
solicitar, sem ônus para esta última, obedecendo aos 
critérios dos órgãos de saúde; 
III - providenciar contrato de abastecimento garantindo que 

o preço máximo a ser cobrado e os prazos para pagamento 
serão os praticados no comércio atacadista; 

IV - atender às necessidades de cada empresa no que tange a 
horário de fornecimento e quantidade do produto solicitada. 
Art. 4Q O Estado concederá às empresas envolvidas 

diretamente no Programa prorrogação de 2 (dois) dias no 
prazo para recolhimento do ICMS, a título de incentivo. 
Art. 5Q- A instalação do Programa do Leite na Empresa será 

estabelecida em decreto, que especificará o órgão ou a 
entidade responsável pela gestão do Programa. 
Art. 6Q Caberá ao Estado promover a divulgação do 

Programa, através dos meios que lhe convier. 
Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 195/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

Do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em exame, 
que pretende declarar de utilidade pública o Conselho 
Central de Itaúna da Sociedade de São Vicente de Paulo, com 
sede no Município de Itaúna, foi aprovado no 1Q turno, sem 
emenda. 
Cabe, agora, a esta 

sobre a matéria para o 
Comissão deliberar conclusivamente 

2Q turno, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

O Conselho Central de Itaúna, fundado em 1983, coordena os 
trabalhos vicentinos em sua área de circunscrição, 
estimulando os conselhos particulares no exercício da 
caridade, além de incentivar a criação de novas conferências 
e amparar as que estão funcionando precariamente. 

Em virtude do zelo e da responsabilidade com que segue o 
regulamento da Sociedade de São Vicente de Paulo do Brasil, 
a entidade merece ser reconhecida de utilidade pública. 

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

nQ 195/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 320/95 

Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, acrescenta parágrafos ao art. 56 
da Lei nQ 6.763, de 26/12/75. 
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Aprovado no 1Q turno, sem emendas, retorna o projeto a esta 
Comissão para receber parecer para o 2Q turno. 

Fundamentação 
A proposição tem por objeto punir os sonegadores sem taxar 

injustamente o contribuinte que declara espontaneamente seu 
débito fiscal para com a Fazenda Pública. 

Por outro lado, a ação fiscal do Estado deverá ser 
incentivada, uma vez que a multa cobrada dos sonegadores 
continuará sendo de 100% sobre o valor do imposto, e a multa 
cobrada dos contribuintes que declararem seus débitos 
espontaneamente será menor, em faixas que variam de 3% a 30% 
do valor do imposto devido, na forma estabelecida no inciso 
I, alíneas "a" a "e" do art. 56 da Lei nQ 6.763, de 1975. 
O acréscimo dos parágrafos ao art. 56, como proposto no 

projeto, virá tão-somente evitar que os sonegadores se 
igualem, para fins de pagamento de multas, aos contribuintes 
que declaram espontaneamente o débito. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 320/95 no 2Q turno, conforme foi proposto. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator 

Marcos Helênio - Alencar da Silveira Júnior. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 4/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 4/95, de autoria do Deputado Marcos 
Helênio, que assegura às entidades que menciona o direito à 
utilização do espaço físico das unidades de ensino estaduais 
e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno, com as 
Emendas nQs 1 a 5. 

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 4/95 

Assegura às entidades que menciona o direito à utilização 
do espaço físico das unidades de ensino estaduais e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica assegurado às entidades sem fins lucrativos 

legalmente constituídas o direito à utilização do espaço 
físico das unidades de ensino estaduais, bem como dos 
equipamentos nele contidos. 

§ 1Q - O espaço físico a ser cedido pelas unidades de 
ensino compreende salas de aulas, auditórios, quadras 
poliesportivas, salas de reun1oes, pátios e demais 
dependências adequadas ao evento a ser realizado. 

§ 2Q - A utilização de que trata este artigo não poderá 
interferir nas atividades regulares da escola. 

§ 3Q -Excluem-se da utilização permitida neste artigo a 
biblioteca escolar, os labc~atórios, as dependências 
reservadas à Diretoria, à Secretaria, à despensa e à guarda 
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e conservação 
de vídeo e 
classificados 
pedagógicas. 

de equipamentos, tais como aparelhos de áudio, 
de som em geral, copiadoras e outros, 

como de uso restrito às atividades didático-

Art. 2Q -As entidades definidas no art. 1Q desta lei 
poderão solicitar às unidades de ensino a cessão de espaço 
físico para realização de qualquer evento, especialmente: 

I - reuniões; 
II - mostras; 
III - seminários; 
IV - cursos; 
V - debates; 
VI - comemorações; 
VII - competições esportivas. 
§ 1Q - A direção da unidade estadual de ensino poderá negar 

autorização à realização de evento que prejudique as 
atividades regulares da escola, que tenha objeto ilícito ou 
finalidade incompatível com os costumes locais. 

§ 2Q -A recusa de autorização para realização de evento 
será encaminhada por escrito e de forma fundamentada, 
garantindo-se à parte interessada o direito de recurso ao 
colegiado escolar. 
Art. 3Q As despesas de conservação decorrentes da 

aplicação desta lei ficam a cargo da entidade cessionária, 
vedada à unidade de ensino a cobrança de taxa pela 
utilização do espaço cedido. 
Art. 4Q -O representante legal da entidade cessionária 

será o responsável pelo bom uso do património da unidade de 
ensino, bem como pelos eventuais danos a ele causados 
durante o período de sua utilização, obrigando-se, em nome 
da entidade, ao ressarcimento dos prejuízos. 
Art. 5Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 90 (noventa) dias contados de sua publicação. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 7/95 
ComissãÕ de Redação 

O Projeto de Lei nQ 7/95, de autoria da Deputada Maria José 
Haueisen, que obriga o estabelecimento de ensino da rede 
particular, inclusive o de 3Q grau, a conceder desconto a 
irmãos nele matriculados e dá outras providências, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Cumpre ressaltar que, no art. 3Q, foram suprimidos os 

termos "os adotados e os filhos naturais" em virtude do 
disposto no art. 227, § 6Q, da Constituição Federal, o qual 
afasta a possibilidade de se usarem quaisquer designações 
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discriminatórias relativas à filiação, equiparando em 
direitos e qualificações os filhos havidos ou não da relação 
do casamento ou por adoção. 

Isso posto, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 7/95 
Obriga o estabelecimento de ensino da rede particular a 

conceder desconto a irmãos nele matriculados e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Art. 1Q Fica o estabelecimento 

particular, inclusive o de 3Q grau, 
desconto na taxa de matricula e nas 
nele matriculados. 

Minas Gerais 
de ensino 

obrigado a 
mensalidades 

decreta: 
da rede 
conceder 
a irmãos 

Art. 2Q -O desconto de que trata o artigo anterior será 
concedido nos seguinte índices: 

I - 10% (dez por cento) para cada aluno, quando forem 2 
(dois) os irmãos matriculados; 
II - 12% (doze por cento) para cada aluno, quando forem 3 

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

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

que estiverem sob guarda judicial ou custódia, desde que 
comprovada a situação por meio de declaração fornecida por 
Juiz de Direito. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 231/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 231/95, de autoria do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, que declara áreas de proteção ambiental as 
lagoas marginais do rio São Francisco e de seus afluentes 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 231/95 
Declara áreas de proteção ambiental as lagoas marginais do 

rio São Francisco e de seus afluentes e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Ficam declaradas áreas de proteção ambiental, sob 

a denominação de APA das Lagoas Marginais do Rio~ São 
Francisco e de seus Afluentes, as lagoas marginais do rio 
São Francisco e de seus afluentes. 
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§ 1Q - Os benefícios desta lei abrangem a faixa de SOm 
(cinqüenta metros) adjacentes ao leito histórico de 
inundação das lagoas marginais. 
§ 2Q - Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se 

lagoas marginais as depressões geomorfológicas ribeirinhas, 
nestas incluídos os meandros abandonados, suscetíveis de 
contínuas ou periódicas inundações condicionadas aos fluxos 
e refluxos das águas superficiais e subterrâneas ligadas ao 
regime hidrológico do rio São Francisco e de seus afluentes. 
Art. 2Q- A APA das Lagoas Marginais do Rio São Francisco e 

de seus Afluentes destina-se a: 
I - proteger ecossistemas ribeirinhos importantes para a 

manutenção do regime hidrológico; 
II promover condições para a reprodução e o 

desenvolvimento da fauna ictiológica; 
III - assegurar condições para a proteção da avifauna, da 

mastofauna, da herpetofauna, da anurofauna e da fauna 
ribeirinha em geral; 

IV - impedir ações de drenagem, de aterro, de desmatamento, 
de obstrução de canais e outras que descaracterizem o 
ecossistema das lagoas marginais; 
V - oferecer condições para o desenvolvimento do turismo 

ecológico, da pesca amadora, do lazer e da recreação; 
VI - resguardar um patrimônio natural com características 

de elevado valor paisagístico e estimular a melhoria da 
qualidade ambiental das áreas circunvizinhas. 
Art. 3Q- Ficam proibidas, nas áreas a que se refere o art. 

1Q desta lei: 
I - a drenagem ou a obstrução dos seus contatos com o rio, 

para o fluxo e refluxo de suas águas; 
II- a realização de obras que atentem contra os objetivos 

referidos no art. 2Q desta lei; 
III- a instalação de unidades industriais e a realização 

de terraplenagem, de aterros e demais obras de construção 
civil; 
IV- a pesca profissional ou amadora, com a utilização de 

redes, tarrafas ou quaisquer outros instrumentos de emalhar. 
Parágrafo único - A proibição de que trata este artigo não 

se aplica a obras, atividades, planos e projetos de 
utilidade pública ou de relevante interesse social, 
definidos no âmbito do uso múltiplo e sustentável dos 
recursos hídricos do rio São Francisco e de seus afluentes, 
observadas as disposições constitucionais e legais relativas 
à matéria. 
Art. 4Q -Compete ao órgão responsável pela execução da 

política ambiental do Estado definir as condições de manejo 
e de fiscalização da APA das Lagoas Marginais do Rio São 
Francisco e de Seus Afluentes. 
Art. 5Q - O Poder Executivo, por intermédio do órgão 

estadual competente, providenciará a identificação e o 
mapeamento das lagoas marginais, no prazo de 1 (um) ano a 
contar da data de publicação desta lei. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 



Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
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Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
Bonifácio Mourão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 233/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 233/95, do Deputado Ajalmar Silva, que 

declara de utilidade pública a Associação de Ação Social 
Vida - ASVIDA -, com sede no Município de Belo Horizonte, 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 233/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Ação Social 
Vida - ASVIDA -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

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

de Ação Social Vida - ASVIDA 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, 14 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Ajalmar Silva. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 257/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 257/95, do Deputado Aílton Vilela, que 
declara de utilidade pública a entidade Lar, Trabalho e 
Escola do Menor Perdoense - LATEMP -, com sede no Município 
de Perdões, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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

redação final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 257/95 
Declara de utilidade pública a entidade Lar, Trabalho e 

Escola do Menor Perdoense - LATEMP -, com sede no Município 
de Perdões. 

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

Lar, Trabalho e Escola do Menor Perdoense - LATEMP -, com 
sede no Município de Perdões. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Ajalmar Silva, Maria Barros. relator - José 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 261/95 

Comissão de Redação o Projeto de Lei nQ 261/95, de autoria do Tribunal de 
Justiça, que reajusta os vencimentos e pro~en~os do~ 
servidores do Poder Judiciário e dá outras providenc1as, fol 
aprovado no 2Q turno, com a Emenda nQ 1. 

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 261/95 

Reajusta os vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decret~: 
Art. 1Q -Fica reajustado em 10% (dez por cento), a partdlr 

de 1Q de maio de 1995, o valor do índice básico da tabela e 
escalonamento vertical de vencimentos e de proventos dos servidores do Poder Judiciário. 
Art. 2Q -O reajustamento dos valores dos vencimentos dos 

servidores do Poder Judiciário e a criação ou a alteração ~e 
índices e valores de parcelas remuneratórias adic1onals 
serão estabelecidos em lei, nos termos do art. 61, VIII, da Constituição do Estado. 

Parágrafo único - Fica vedada a antecipação 
vencimentos e parcelas remuneratórias 
reajustados antes da PUblicação da lei reajuste. 
Art. 3Q -As despesas decorrentes da execução desta lei 

correrão à conta dos créditos orçamentários consignados ao Poder Judiciário do Estado. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

do pagamento de 
nos valores 

que conceda o 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -cBonifácio Mourão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 269/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 269/95, de autoria do Deputado José 

Bonifácio, que declara de utilidade pública a Associação dos 
Moradores de Casa Grande - AMCG -, com sede no Município de 
Casa Grande, foi aprovado no 2Q turno na forma do vencido no 1Q turno. 
Ve~ a~ora o_proj~to a esta Comissão, a fim de que, segundo 

a tecn1ca leg1slat1va, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos ~ermos do art: 270, § 1Q, do Regimento Interno. . 

Ass1m sendo, op1namos por se dar à proposição a segu1nte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 
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PROJETO DE LEI No 269/95 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de 

Casa Grande - AMCG -, com sede no Município de Casa Grande. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Moradores de Casa Grande - AMCG -, com sede no Município 
de Casa Grande. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua Publicação. 
~rt. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Pala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 

M a~lo Schettino, Presidente - Ajalmar Silva, relator - José ar1a Barros. 

ERRATA 

ATA DA 7~ REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA_E DA 
N COM~SSA~ DE FISCA~IZAÇÃO FINANCEIRA E ~RÇAMENTARIA . _ 

da PUbl1caçao da materia em epígrafe, ver1f1cada n~ ed1çao 
~ 23/5/95, na pág. 47, col. 3, linha 124, onde se le: 
.Assoc~aç~o Amigos do Conjunto Alberto Freire", leia-s~: • 
Assoc1açao Amigos do Conjunto Alfredo Fre1re · 

~ 
~ 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
~ARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 6/95 
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
oito de junho de mil novecentos e noventa e cinco , reúnem-
se na Sala das Comissões os Deputados Antônio Roberto, 
Antônio Andrade, Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Anivaldo 
Coelho, Maria Olívia, Simão Pedro Toledo e Paulo Piau 
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por 
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Antônio Roberto, declara abertos os trabalhos 
e informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o 
Vice-Presidente e a designar o relator da matéria em pauta. 
A seguir, o Presidente determina a distribuição das cédulas 
de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado 
Arnaldo Penna para atuar como escrutinador. Recolhidas as 
cédulas, verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Antônio Roberto e 
Antônio Andrade. o Presidente "ad hoc" empossa o Vice-
Presidente, que, por sua vez, no exercício da Presidência, 
dá posse ao Presidente eleito. O Deputado Antônio Roberto 
agradece a escolha de seu nome e designa como relator da 
matéria em pauta o Deputado Ajalmar Silva. Com a palavra, o 
Deputado Anivaldo Coelho apresenta requerimento solicitando 
sejam ouvidos pela Comissão o Presidente do Sindicato dos 
Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários - SINCAVIR -. 
Sr. Edgar Ferreira de Souza; o Diretor da Cooperativa Mista 
de Consumo e Trabalho dos Condutores de Veículos Rodoviários 
do Estado de Minas Gerais - COOAVIMIG -, Sr. Isaías Pereira; 
um representante da Assembléia Metropolitana de Belo 
Horizonte - AMBEL -; e o Presidente ca BHTRANS, Sr. Antônio 
Carlos Pereira. 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, 21 de setembro de 1995 . 

. Aílton Vilela, Presidente- Ajalmar Silva -Arnaldo Pena -
Alvaro Antônio- José Henrique - Ivo José - Marcos Helênio -
Alberto Pinto Coelho. 
ATA DA 22ª REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
ÇOMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas do dia quatorze de setembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na sala 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes os Deputados Sebastião Navarro Vieira, 
Wanderley Ávila, Ermano Batista, Ibrahím Jacob e Maria José 
Haueisen, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, 
Clêuber Carneiro, Geraldo Rezende e Romeu Queiroz, membros 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
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de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado 
Arnaldo Penna para atuar como escrutinador. Recolhidas as 
cédulas, verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Antônio Roberto e 
Antônio Andrade. O Presidente "ad hoc" empossa o Vice-
Presidente, que, por sua vez, no exercício da Presidência, 
dá posse ao Presidente eleito. O Deputado Antônio Roberto 
agradece a escolha de seu nome e designa como relator da 
matéria em pauta o Deputado Ajalmar Silva. Com a palavra, o 
Deputado Anivaldo Coelho apresenta requerimento solicitando 
sejam ouvidos pela Comissão o Presidente do Sindicato dos 
Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários - SINCAVIR -, 
Sr. Edgar Ferreira de Souza; o Diretor da Cooperativa Mista 
de Consumo e Trabalho dos Condutores de Veículos Rodoviários 
do Estado de Minas Gerais - COOAVIMIG -, Sr. Isaías Pereira; 
um representante da Assembléia Metropolitana de Belo 
Horizonte - AMBEL -; e o Presidente da BHTRANS, Sr. Antônio 
Carlos Pereira. 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, 21 de setembro de 1995. 
Aílton Vilela, Presidente- Ajalmar Silva - Arnaldo Pena -

Álvaro Antônio - José Henrique - Ivo José - Marcos Helênio -
Alberto Pinto Coelho. 
ATA DA 22a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia quatorze de setembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na sala 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes os Deputados Sebastião Navarro Vieira, 
Wanderley Ávila, Ermano Batista, Ibrahim Jacob e Maria José 
Haueisen, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, 
Clêuber Carneiro, Geraldo Rezende e Romeu Queiroz, membros 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Verificando a existência de número regimental, o Presidente, 
Deputado Sebastião Navarro Vieira. declara abertos os 
trabalhos do dia, sendo lida e ap· ~vada a ata da reunião 
anterior. O Presidente informa que, nos termos do inciso III 
do art. 3Q da Lei nQ 11 -~5. de 24/1/95 e do§ 4Q do art. 2Q 
da Resolução nQ 5. 143. de 22/6/94, a reunião tem por 
finalidade apreciar processos de prestação de contas da 
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais. Logo 
após, passa a palavra ao relator pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Deputado Clêuber 
Carneiro, que emite pareceres pela aprovação dos processos 
das seguintes entidades: Creche Cantinho Feliz, Caixa 
Escolar Dr. Moacir Rezende, Associação Comunitária Nossa 
Senhora D'Abadia de Romaria, Prefeitura Municipal de Augusto 
de Lima, Centro Infantil e Social Pequeno Príncipe, 
Associação Feminina do Bairro Casa Branca, Associação dos 
Congados da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, 
Associação Comunitária Unidos Venceremos. Associação 
Católica Esportiva gelovalense, Centro de Defesa Coletiva 
das Vilas Santa Rita de Cássia e Estrela, Creche Criança 

~ 
~ 
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Esperança, Prefeitura Municipal de Itapajipe, Associação 
Comunitária Progresso, Nacional Esporte Clube de São 
Domingos do Prata, Associação Comunitária do Bairro Novo 
Riacho, Clube de Mães Dr. Tancredo de Almeida Neves, 
Associação Comunitária de Inhaúma, Caixa Escolar Alberto 
Caldeira Lott, Prefeitura Municipal de São Gonçalo do 
Sapucai, Grupo Pró-Cultura de Muzambinho, Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Paredão de Minas, 
Associação Comunitária de Suçuarana, Associação Comunitária 
Renovação dos Produtores Rurais de Tocantins, Associação dos 
Moradores e Amigos do Bairro Jadete, Associação Comunitária 
O Pequeno David, Associação dos Moradores da Comunidade de 
São Bento, Conferência de São Francisco das Chagas da SSVP, 
APAE de Vazante, Associação de Proteção à Maternidade e 
Infância de Capim Branco, Associação Comunitária Cidade 
Satélite de Juatuba, Associação Comunitária do Bairro 
Joaquim Antônio de Lima, Associação Comunitária O Bom 
Pastor, Associação Comunitária Rural de Boa Vista, 
Associação de Moradores do Bairro Vila Formosa, Conselho 
Comunitário de Cachoeira Seca, Grêmio Recreativo, Cultural e 
Desportivo Unicampo de Jequitinhonha, Associação Comunitária 
dos Moradores do Bairro Montes Claros, Conselho Comunitário 
de Cachoeira Seca, Associação Comunitária Rural do Distrito 
de Santa Cruz de Salinas, Associação Comunitária dos 
Moradores, Trabalhadores e Produtores Rurais do Distrito de 
Ferreirópolis, Associação Comunitária Rural de Curral Velho, 
Prefeitura Municipal de Bocaiúva, Associação dos Moradores 
do Bairro Bom Jesus, Grupo Espírita Legionários de Maria, 
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes, Obras 
Assistenciais São Vicente de Paulo de Divinópolis, 
Associação de Moradores do Bairro Santa Luzia, Comunitários 
Unidos da Vila Pérola, Comunitários Unidos da Vila Pérola, 
Associação Comunitária dos Amigos de Ibiraci, União 
Comunitária de Barbacena, Associação Comunitária dos 
Moradores do Bairro Tibira, Associação Comunitária dos 
Moradores do Bairro Tibira, Creche Criança Esperança. 
Fundação São Sebastião de Espinosa, Beneficência Social Bom 
Samaritano, Aprender Produzir Juntos, Associação 
Solidariedade dos Pequenos Produtores da Região de Limeira, 
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à 
Infância da Creche Presidente Tancredo de Almeida Neves. 
Associação Comunitária dos Moradores da Localidade de 
Luciânia, Núcleo São Francisco de Assis, Associação de 
Proteção à Maternidade e Infância de Minduri, Associação dos 
Moradores do Bairro Cidade Nova, Conselho Comunitário da 
Comunidade de Santo Antônio da Itinga, Associação de 
Produtores de Riacho Dantas, Conselho Comunitário de Canela 
D'Ema, Caixa Escolar Mariana Tavares, Associação Comunitária 
Senhora de Santana de Lagoinha, Associação Comunitária Pró-
Carente dos Moradores Urbanos e Rurais do Município de 
Maravilhas, Associação Onhas do Jequi, Prefeitura Municipal 
de Mercês, Obra Unida Santa Luíza de Marilac da SSVP de 
Pouso Alegre, Associação de Caridade Nossa Senhora do 
Rosário, Movimento de Recuperação de Vidas O Bom Samaritano. 
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Submetidos a discussão e votação, são os pareceres 
aprovados. Em seguida, esses processos são apreciados pela 
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados Wanderley 
Ávila, 1Q-Vice-Presidente, e Ermano Batista, 4Q-Secretário, 
que emitem pareceres pela aprovação dos processos, os quais, 
submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
das Comissões para a próxima reunião ordinária, determina 
que se lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de setembro de 

1995. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente -Wanderley Ávila -

Ermano Batista - Maria José Haueisen Ibrahim Jacob 
Miguel Martini - Clêuber Carneiro- Geraldo Rezende - Marcos 
Helênio. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 327/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Desarquivado a requerimento do Deputado Gilmar Machado, o 
projeto de lei em apreço acrescenta dispositivo ao art. 59 
da Lei nQ 9.444, de 25/11/87. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/6/95, a 
propos1çao, à qual está anexado o Projeto de Lei nQ 328/95, 
em observância ao disposto no parágrafo único do art. 179 do 
Regimento Interno, vem a esta Comissão para receber parecer 
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição tem por objetivo inserir no estatuto mineiro 

de licitações, instituído pela referid2 lei, dispositivo que 
torna obrigatória a inclusão de cláusula con:-atual 
estabelecendo um prazo de garantia de bem, obra ou s~rviço 
que forem contratados com a administração pública. 
Trata-se de responsabilizar os fornecedores de 

executores de obras ou serviços pela integridade 
contratado, mesmo após a sua entrega definitiva 
público . 

bens e os 
do objeto 
ao poder 

Em muitos casos, a garantia a que se refere a proposição já 
está devidamente prevista por ordenamentos jurídicos 
próprios. Tanto é assim que o contratado, por exemplo, 
permanece responsável pela fiel execução do projeto e pela 
solidez e segurança da obra durante o prazo de cinco anos 
após a execução do contrato, segundo estabelece o art. 1.245 
do Código Civi 1 brasileiro. Além do mais, pode ser 
responsabilizado por faltas ético-profissionais nos serviços 
e fornecimentos realizados sem a observância de normas 
técnicas adequadas, bem cc~o pode ser responsabilizado 
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penalmente se, por imperfeição na execução dos trabalhos, 
vier a causar morte ou lesões corporais a terceiros. 

Deve-se deixar claro que essa responsabilidade advém da lei 
ou da ética profissional e subsiste independentemente de 
qualquer convenção contratual. 

Por ser de ordem pública, tal responsabilidade não pode, 
pois, ser dispensada ou ser objeto de renúncia por parte de 
qualquer das partes contratantes. 
Todavia, em se tratando de prazo de garantia, nada impede 

que ele seja ampliado, no contrato, se assim pactuarem os 
contratantes, sendo-lhes vedado tão-somente reduzi-lo ou 
suprimi-lo, o que iria de encontro aos ditames consignados 
pela legislação civil pertinente. 
Entendemos que não há impedimento a que o instrumento de 

ajuste mencione expressamente a responsabilidade que 
subsistirá após a entrega definitiva do objeto do contrato, 
até porque uma cláusula dessa natureza seria didaticamente 
justificável. 
O dispositivo a ser acrescentado ao art. 59 do estatuto 

estadual de licitações conferirá ao texto, com certeza, 
maior clareza e objetividade no que diz respeito às 
obrigações do contratado para com a administração pública. 

A proposição em apreço coaduna-se, pois, com o principio 
constitucional da moralidade administrativa, consignado no 
art. 37 da Constituição da República e no art. 13 da Carta 
política mineira. 
Ademais, a apresentação de projeto sobre a matéria de que 

ela trata insere-se entre as competências reservadas ao 
Estado membro, nos termos do§ 1Q do art. 25 da Carta Magna, 
e não é de iniciativa privativa de nenhum dos Poderes. 
Propomos, no entanto, a Emenda nQ 1, com vistas a aprimorar 

o texto original. 
Conclusão 

Concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
1, a seguir transcrita. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 

constitucionalidade e 
327/95 com a Emenda nQ 

"Art. 1Q -O art. 59 da Lei nQ 9.444, de 25 de novembro de 
1987, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 59 - ................................... . 
XV - o prazo em que o fornecedor do bem ou o executor da 

obra ou serviço garantirá a reparação de vício que se 
verificar no objeto do contrato, após a sua entrega 
definitiva à administração.".". 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI No 373/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o Projeto de Lei nQ 
373/95 visa a declarar de utilidade pública o Colégio Nossa 
Senhora do Amparo, com sede no Município de Monte Carmelo. 

Após a sua publicação em 5/8/95, vem o projeto a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 5.830, de 

6/12/71, que prevê os requisitos para a declaração de 
utilidade pública de entidades. A instituição apresenta as 
condições estabelecidas pela citada lei, tendo em vista a 
documentação apresentada, razão pela qual não encontramos 
óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
373/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 374/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 374/95, do Deputado João Leite, visa 

declarar de utilidade pública a Federação Mineira de 
Basketball - FMB -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após sua publicação em 5/8/95, vem o projeto a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A instituição objeto da matéria em estudo é dotada de 

personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de 
dois anos, e sua direção é formada por pessoas idôneas, não 
remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam. 
Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela 

Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração d~ 
utilidade pública de entidades. 
Torna-se, no entanto, necessário apresentar emenda à 

proposição, para aperfeiçoá-la . 

Pelo exposto, 
constitucionalidade 
374/95 com a Emenda 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
nQ 1. redigida a seguir. 

EMENDA No i 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Federação 

Mineira de Basketball - FMB -, com sede no Município de Belo 
Horizonte.". 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Antônio Genaro- Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO P,OJETO DE LEI 

NQ 377/95 
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O Projeto de Lei nQ 377/95, de autoria do Deputado Geraldo 
Nascimento, visa a declarar de utilidade pública a Creche 
Amor e Luz, com sede no Município de Timóteo. 

Após sua publicação em 9/8/95, vem o projeto a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em tela é dotada de personalidade jurídica e 

está funcionando há mais de dois anos. Sua diretoria é 
formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos 
que exercem. 

Estão, portanto, preenchidos os requisitos estabelecidos 
pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração 
de utilidade pública de entidades. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
377/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leo~ídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Antônio Genaro - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 381/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Toninho Zeitune, o Projeto 

381/95 visa a declarar de utilidade pública 
Educativo Comunitário Israel Pinheiro, com sede no 
de Belo Horizonte. 

de Lei nQ 
o Centro 
Município 

Desarquivado nos termos do art. 185 do Kegimento Interno, 
foi a proposição publicada em 11/8/95, vi~Jo a esta Comissão 
para exame preliminar quanto a sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
195, c/c o art. 103, v, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade objeto da proposição em tela é dotada de 

personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de 
dois anos, e sua diretoria é t~rmada por pessoas idôneas, 
não remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam. 
Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela 

Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de 
utilidade pública de entidades. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
381/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 387/95 
Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 
O Projeto de Le' ng 387/95, do Deputado Geraldo Rezende, 

visa a declarar de utilidade pública a União Mineira de Judô 
Tradicional UMJT com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Publicada em 12/8/95, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa em questão tem amparo na Lei nQ 5.830, de 

6/12/71, que estabelece os requisitos ir.~ispensáveis à 
declaração de utilidade pública de entidades. ~s quais estão 
plenamente atendidos, conforme comprova a documentação 
apresentada. 
Entretanto, faz-se 

faremos por meio da 

Pelo exposto, 
constitucionalidade 
387/95 com a Emenda 

necessário aperfeiçoar o projeto, o que 
emenda apresentada a seguir. 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
e pela legalidade do Projeto de Lei ng 
ng 1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a União 

Mineira de Judô Tradicional - UMJT -. com sede no Município 
de Belo !-'.orizonte. ". 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 

TRANSCRIÇÃO 

"Precipitação e Fanatismo* 
Ermano Batista 
Mateus um dos iluminados hagiógrafos de Jesus, disse que os 

sacerdotes judeus, à custa de dinheiro, conseguiram que os 
guardas - testemunhas de ressurreição - falassem que o corpo 
do Cristo havia sido roubado pelos seus discípulos. Não 
tendo esta versão sido contestada e esclarecida a tempo e a 
contento, o escritor registrou. a seguir, como sendo esta a 
convicção dos judeus até os dias de hoje. 

É óbvio que Mateus fazia referência à ocas1ao em que 
escrevia, entretanto. ainda hoje, ao apagar do segundo 
milênio, os seus patrícios continuam pensando assim. 

"Mutatis mutandis", suponhamos que a Assembléia Legislativa 
de Minas ficasse silente diante aas inopinadas críticas que 
o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Desembargador 
Sebastião Rosemburg, lhe fez. 

O Poder Legislativo, ou melhor, o povo, de onde o poder 
emana, e a história ficariam prejudicados porque pior aue 
falta de informação é a notícia deturpada. 

No caso das emancipações, todos sabemos, e ao Desembarga~~r 
não é dado desconhecer, que a Assembléia, na fase inicial do 
pedido, apenas examina se os documentos qu~ o instruem 
retratam a norma legal. Instruído o processo, com documentos 
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que - ressalte-se, os Deputados não fornecem -, a Casa passa 
à uma segunda etapa do expediente, com o TRE ouvindo o povo 
e comunicando a sua decisão. Ao fim disto, tendo o distrito 
saído incólume e feito jus à pretendida liberdade, a 
Assembléia elabora um projeto e o transforma em lei criando 
o novo município. 

Agora, somente agora, a Assembléia faz um documento, a lei. 
Até então, guiou-se por certidões que outros poderes ou 
órgãos forneceram. 

Evidente que a Assembléia não produz nenhum documento nas 
duas primeiras etapas do pedido de emancipação. Na última, 
quando o faz, apenas referenda, porque emancipação não é 
favor, é direito. Está na lei e não pode ser contestado. 
Todas as certidões são fornecidas pelos poderes e órgãos 

que prestam, fiscalizam ou administram os serviços. Ou seja: 
Prefeituras, autarquias etc., e quanto ao número de 
eleitores (mínimo de 2.000), objeto do impasse, cabe ao TRE 
certificar. 

Nos processos de emancipação que tramitam na Assembléia 
está, entre as diversas certidões, uma do TRE dizendo que 
existem dois mil ou mais eleitores, o que contraria a fala 
do seu Presidente, Desembargador Rosemburg. 
Ora, se essas certidões são mentirosas, o que acho ~ou~o 

provável, a fraude não foi da Assembléia mas do propr1o 
Tribunal, através dos Oficiais e Juizes signatários a quem o 
Desembargador Presidente deverá pedir explicações ou, quem 
sabe, justificar-se com um pedido de desculpas. 
Todavia, levando em conta o caráter impoluto e a insigne 

competência da fonte deste malsinado "affair", a conclusão 
óbvia é que houve precipitação, e a pressa, nestes casos, 
como o fanatismo, é um mal, vez que tira do homem a razão. 
Por isso é bom corrigir a tempo a distorção a fim de evitar 
que se passem à história fatos inverídicos e, 
principalmente, que a Assembléia Legislativa de Minas seja 
penalizada por pecado que não cometeu." 
*- Publicado de acordo com o texto original, transcrito a 

pedido do Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

ERRATA 

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, EM 31 DE MAIO DE 1995 

Na publicação da ata em epígrafe, verificada na edição de 
2/6/95, na pág. 46, col. 3, no despacho do Projeto de Lei ng 
270/95, onde se lê: 

"-Publicado, vai o 
Saúde e Ação Social", 

"-Publicado, vai o 
Saúde e Ação Social e 

projeto às Comissões de Justiça, de 
leia-se: 
projeto às Comissões de Justiça, de 

de Fiscalização Financeira". 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 25 DE SETEMBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Clêuber Carneiro 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila- Paulo Pettersen- Rêmolo Aloise- Alberto 

Pinto Coelho - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Geraldo 
Nascimento - Geraldo Santanna - Ivo José - João Leite - José 
Braga - José Henrique - Marco Régis - Miguel Barbosa 
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Schettino 
Sebastião Helvécio. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Pres;dente (Deputado Cléuber Carne;ro)- A lista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por 
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a 
extraordinária de amanhã, dia 26, às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa da 
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A 
ordem do dia anunciada pelo Sr. Pres':?.nte é a publicada na 
edição anterior.). 

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 
EM 19 DE SETEMBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 

DIA): Suspensão e reabertura da reun1ão Discussão e 
votação de proposições: Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei nQ 343/95; emissão de parecer pelo relator; 
requerimentos dos Deputados Ibrahim Jacob, Raul Lima Neto, 
Bilac Pinto, Antônio Júlio, Olinto Godinho (2), Rêmolo 
Aloise, Ivair Nogueira, Ronaldo Vasconcellos (3), Jorge 
Eduardo de Oliveira (2), Carlos Pimenta, Jorge Hannas, 
· imar Machado, Alberto Pinto Coelho, Paulo Piau, Luiz 

tônio Zanto e Rêmolo Aloise; deferimento- Requerimento do 
Deputado Rêmolo Aloise; aprovação; votação do Substitutivo 
nQ 1; discursos dos Deputados Gilmar Machado, Geraldo 
Nascimento, Durval Ângelo, Marcos Helênio, Ivo José e Raul 
Lima Neto; registro de presença; questões oe ordem: 
discursos dos Deputados Alencar da Silveira Júnior, Marco 
Régis e João Batista de Oliveira; requerimentos dos 
Deputados Carlos Pimenta, Gilmar Machado e Olinto Godinho; 
deferimento; aprovação do Substitutivo nQ 1; 
prejudicialidade das Emendas nQs 1 a 12; requerimentos dos 
Deputados Luiz Antônio Zanto, Jorge Eduardo de Oliveira e 
Raul Lima Neto; deferimento; votação das emendas com parecer 
p~la aprovação, salvo destaques; questão de ordem; lei~ura 
das emendas; aprovação das emenaas com parecer pela 
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aprovação, salvo destaques; prejudicialidade das Emendas nQs 
15, 25 a 30, 32, 33, 39, 44, 56 a 62, 67, 70, 73, 79, 87, 
90, 96, 102, 105, 106 e 109; votação das emendas com parecer 
pela rejeição, salvo destaques; requerimentos dos Deputados 
Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta e Antônio Júlio; 
deferimento; rejeição das emendas com parecer pela rejeição, 
salvo destaques; requerimentc do Deputado Alberto Pinto 
Coelho; deferimento; votaçãc ~a Emenda nQ 47, destacada; 
discurso do Deputado Ibrahi- Jacob; questões de ordem: 
rejeição da Emenda nQ 47; votação da Emenda nQ 68, 
destacada; discurso do Deputado Bilac Pinto; chamada de 
votação secreta; não coincidência do número de sobrecartas 
com o de votantes; anulação da votação; questões de ordem; 
chamada para recomposição do "quorum"; inexistência de 
número regimental para votação; questão de ordem 
ENCERRAMENTO. 

. ABERTURA 
-As 20h15m]n, comparecem os Deputados: 
Wanderley Avila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen -Rêmolo Aloise- Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho Antônio Andrade Antônio Roberto 
Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio 
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro Djalma 
Diniz - Durval Ângelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado Hely Tarquinio :~ani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José João Batist2 de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olívia- Mauri Torres 
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune -Wilson 
Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado 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) 
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2ª parte da reunião, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai suspender a reun1ao 

por 10 minutos, para que as Lideranças ultimem as suas 
conversações, a fim de que os nossos trabalhos possam 
continuar na mais completa normalidade. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votaçã: .. em turno único, do Projeto de 

Lei nQ 343/95, do Governador do Estado, que institui regiões 
administrativas no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela 
sua aprovação com as Emendas nQs 2 a 10, que apresenta, e 
pela rejeição da Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas nQs 2 a 10, apresentadas pela 
Comissão de Administração Pública, e 11 e 12, que apresenta, 
e pela rejeição da Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua 
aprovação, na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta, 
ficando prejudicadas as Emendas nQs 1, da Comissão de 
Justiça, 2 a 10, da Comissão de Administração Pública, e 11 
e 12, da Comissão de Assuntos Municipais. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração 
Pública, para receber parecer. Nos termos do§ 1Q do art. 
220 do Regimento Interno, a Comissão de Administração 
Pública devolveu o projeto ao Plenário, para apreciação em 
turno único. Encerrada a discussão, foi designado relator em 
Plenário o Deputado Romeu Queiroz, para emitir parecer sobre 
as emendas. Esta Presidência indaga ao Deputado Romeu 
Queiroz se está em condições de emitir o seu parecer. 

O Deputado Romeu Queiroz - Sim, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Romeu Queiroz, 

para emitir o seu parecer. 
O Deputado Romeu Queiroz - ( - Lê:) 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI 
No 343/95 

(Nos Termos do Art. 226. § 1Q , c/c o Art. 2:~. do 
Regimento Interno) 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 343/95, do Governador do Estado, dispõe 

sobre a instituição de regiões administrativas no Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. 

Publicado em 5/7/95, foi o projeto distribuído às Comissões 
de Constituição e Justiça, de Administração Pública, de 
Assuntos Municipais e Regionalização (esta em virtude de 
requeriment~ aprovado em Plenário) e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, para receber parecer. em regime 

~ 
~ 
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de urgência e em reun1ao conjunta, nos termos do art. 220, 
c/c o art. 222, do Regimento Interno. 
Durante a tramitação da matéria, a Comissão de Constituição 

e Justiça emitiu parecer pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do projeto com a 
Emenda nQ 1; a Comissão de Adminis:ração Pública emitiu 
parecer por sua aprovação com as E~~ndas nQs 2 a 10 e pela 
rejeição da Emenda nQ 1; a Comissão ae Assuntos Municipais e 
Regionalização emitiu parecer pela aprovação do projeto com 
as Emendas nQs 11 e 12 e pela rejeição da Emenda nQ 1; 
finalmente, a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária emitiu parecer favorável ao projeto na forma do 
Substitutivo nQ 1 e considerou prejudicadas as Emendas nQs 1 
a 12, anteriormente apresentadas. 

Em seguida, a proposição foi levada a Plenário para 
discussão no 1Q turno, ocasião em que recebeu as Emendas nQs 
13 a 109. 
Decorrido o prazo regimental para o exame do projeto, a 

matéria foi incluída em ordem do dia, para discussão e 
votação em turno único, considerando-se o pronunciamento das 
Comissões competentes e a apresentação tempestiva das 
Emendas nQs 13 a 109, conforme Decisão Normativa aa 
Presidência nQ 4/90. 
Destarte, passamos a analisar as emendas apresentadas em 

Plenário, fundamentados nos termos que se seguem. 
Fundamentação 

Inicialmente, a fim de facilitar o exame das emendas. 
cumpre salientar que algumas delas serão analisadas em 
grupo, com base na identidade ou semelhança de seu objeto. 

As Emendas nQs 13, do Deputado Jorge Hannas; 14, do 
Deputado Olinto Godinho; 37, do Deputado Paulo Piau; 47, do 
Deputado Ibrahim Jacob; 48, do Deputaao Clêuber Carneiro; 
49, do Deputado Carlos Pimenta; 50, do Deputado Jorge 
Eduardc: 53, do Deputado Luiz AntOnio Zanto; 54 e 74, do 
Deputado José Bonifácio; 63, do Deputado Wanderley Ávila; 68 
e 103, do Deputado Bilac Pinto; 78, do Deputado Arnaldo 
Penna; e 86 e 91, do Deputado AntOnio Júlio, objetivam a 
criação de outras regiões administrativas, além das 23 
previstas no Substitutivo nQ 1. 
Deixamos de acatar as emendas supracitadas, uma vez que 

contrariam a proposta do substitutivo, no qual Ja estão 
definidas as regiões administrativas e os municípios que 2~ 
integram. Consideram-se, pois, inviáveis as modificaçõ~: 
propostas pelas emendas em apreço. 
Somos, portanto, pela rejeição das Emendas nQs 13, 14, 37, 

47 a 50, 53, 54, 63, 68, 74, 78, 86, 91 e 103. 
As Emendas nQs 15 e 25 a 30, do Deputado José Bonifácio, 

que objetivam a realocação de diversos municípios, já estão 
contempladas no substitutivo. Quanto ás Emendas nQs 24 e 31, 
do mesmo autor, deixamos de acatá-las por entendermos estar 
correto o posicionamento dos municípios a que se referem. 
Opinamos, portanto, pela prejudicialidade das Emendas nQs 

15 e 25 a 30 e pela rejeição das Emendas nQs 24 e 31. 
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Pelas mesmas razões, opinamos pela prejudicialidade das 
Emendas nQs 32, 33, 79 e 96, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos; 44, do Deputado Carlos Pimenta; 56 e 57, do 
Deputado Antônio Andrade; 59 e 60. do Deputado Francisco 
Ramalho; 67, do Deputado Bilac P~nto; 70, do Deputado 
Alberto Pinto Coelho; 73, do Deputado Péricles Ferreira; 90, 
do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; e 109, do Deputado 
Anderson Adauto; e pela rejeição das Emendas nQs 34 a 36, 
80, 92, a 95 e 97, todas do Deputado Ronaldo Vasconcellos; 
51, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; 52, do Deputado 
Marco Régis; 55, deste relator; 69, do Deputado Alberto 
Pinto Coelho; 71, do Deputado Mauri iorres; e 72, do 
Deputado Almir Cardoso. 

Cumpre ressaltar que parte do teor das Emendas ngs 51, 52, 
71 e 72, ora rejeitadas, foi contemplado pelo substitutivo. 

Com relação às Emendas nQs 16 e 17, 19 a 23 e 46, todas do 
Deputado José Bonifácio; 66, do Deputado Gil Pereira; 81, do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos; 84, do Deputado Hely 
Tarquínio; e 101, do Deputado Gilmar Machado, que visam 
dispor sobre a criação de outros órgãos na estrutura 
orgânica das regiões administrativas além dos que já estão 
previstos na proposição original e mantidos no substitutivo, 
esclarecemos que tal proposição não é conveniente aos 
interesses da administração pública estadual, razão pela 
qual somos pela sua rejeição. 

Pelas razões expostas, somos conduzidos a rejeitar as 
Emendas nQs 16, 17, 19 a 23, 46, 81, 84 e 101. 

A Emenda nQ 34, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, tem por 
escopo transferir para a Secretaria de Assuntos Municipais a 
subordinação das regiões administrativas. 

Assim como as emendas anteriormente analisadas, a emenda em 
apreço adentra em competência própria do Poder Executivo, 
"ex vi" do disposto no art. 90, XIV, da Constituição 
Estadual, que atribui competência privativa ao Governador do 
Estado para dispor sobre a organização do Poder Executivo. 
Somos, portanto, pela sua rejeição, ficando também 

rejeitada a Emenda nQ 82, do mesmo autor, que trata da 
criação dos cargos de Coordenador no Quadro da Secretaria de 
Assuntos Municipais. 

As Emendas nQs 18 e 75, do Deputado José Bonifácio, e 98. 
do Deputado Gilmar Machado. objetivam dar nova redação ao 
art. 8Q do projeto. no que se refere à definição, em lei, da 
área de atuação das unidades administrativas existentes e a 
sua subordinação às regiões administrativas. 

Manifestamo-nos pela rejeição dessas emenaas em virtude da 
supressão do art. 8Q proposta no substitutivo aprovado. 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a Emenda nQ 39, 
assim como a Emenda nQ 102, do Deputado Gilmar Machado, 
objetivam dar nova redação ao art. 7Q do projeto para 
submeter à lei a competência e a descrição das unidades 
administrativas de que trata o referido artigo. 

Em virtude de o substitutivo já contemplar a medida 
proposta nas em~ndas em apreço, consiaeramo-las 
prejudicadas. 
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As Emendas nQs 40 a 43, do Deputado Carlos Pimenta; 64, ~o 
Deputado Gil Pereira, e 77, do Deputado Gilmar Machado, tem 
por escopo atribuir competência às regiões administrativas 
de que trata o art. 3o. 

acolhimento das 
a atribuição das 

trazerem maiores 

Julgamos inoportuno- e inconveniente o 
emendas em questão, visto que extrapolam 
regiões administrativas, além de não 
benefícios para a comunidade. 
Por outro lado, a Emenda nQ 100, também do Deputado Gi!mar 

Machado, merece o nosso acolhimento, visto que preve a 
participação e a contribuição das regiões administrativas na 
organização das audiências públicas afetas aos municípios 
que compõem as referidas regiões. 

Em razão do exposto, somos pela rejeição das Emendas nQs 40 
a 43, 64 e 77 e pela aprovação da Emenda nQ 100. 

Rejeitamos também a Emenda nQ 89, do Deputado Jorge Eduardo 
de Oliveira, que visa alterar a denominação das unidades 
administrativas existentes, ressaltando-se que a medida ora 
proposta se insere no poder discricionàrio do Governador do 
Estado, detentor da prerrogativa de alterar a denominação 
dos órgãos da administração direta. 

Apresentada pelo Deputado Olinto Godinho, a Emenda nQ 45 
visa estabelecer período para a desincompatibilização dos 
coordenadores, o qual deverá anteceder as eleições estaduais e federais. 
Deixamos de acatar a emenda em apreço em virtude de a 

matéria ser objeto de norma federal, por estar relacionada 
co~_direito eleitoral, portanto, de competência privativa da 
Un1ao, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal. 

As Emendas nQs 58, do Deputado Wanderley Avila, e 61, do 
Deputado Carlos Murta, as quais objetivam a criação da 
Região Administrativa do Alto Jequitinhonha, já estão 
contempladas no substitutivo, razão pela qual se consideram 
prejudicadas, bem como a Emenda nQ 62, também do Deputado 
Carlos Murta, apresentada para atender à proposta contida na 
Emenda nQ 61 . 
A Emenda nQ 65, do Deputado Gil Pereira, que pretende 

destinar parcela do ICMS para as regiões administrativas, 
contém vicio de natureza constitucional à luz do disposto no 
art. 161, IV, da Constituição Estadual, que veda a 
vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesas, 
ressalvados os casos nele especificados. Somos levados, 
portanto, a rejeitar a Emenda nQ 65. Pela mesma razão, 
manifestamo-nos pela rejeição da Emenda nQ 108, do Deputado 
Anderson Adauto, que objetiva vincular parcela de receita 
tributária estadual a órgão. 

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, a Emenda nQ 83, que 
objetiva dispor sobre a forma de provimento dos cargos de 
que trata o art. 1Q, § 1Q, do projeto, afasta do âmbito do 
Poder Executivo a prerrogativa de estabelecer a forma de 
provimento dos cargos públicos, bem como a designação de 
funções públicas, contrariando regra constitucional, 
conforme se infere do art. 66, III, "C", da Carta mineira. 
Em razão do exposto, somos pela rejeição da Emenda nQ 83. 
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As Emendas nQs 85, do Deputado Alberto Pinto Coelho, e 88, 
do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, objetivam manter a 
Região Administrativa do Alto Rio Grande, com sede no 
Município de Lavras, conforme proposta do projeto original. 
Já a Emenda nQ 87, deste relator, também propõe a manutenção 
da referida região administrativa, porém sem abranger alguns 
municípios nela inseridos. Acolhemos a Emenda nQ 87 por meio 
da Emenda nQ 110, ao final apresentada, e rejeitamos as 
Emendas nQs 85 e 88, ressaltando, entretanto, que grande 
parte de seu conteúdo foi acolhido na Emenda nQ 110. Em 
razão do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nQs 85 
e 88 e consideramos prejudicada a Emenda nQ 87. 

As Emendas nQs 76 e 99, do Deputado Gilmar Machado, 
objetivam disciplinar a ação governamental no que concerne 
aos limites geográficos estabelecidos entre as regiões 
administrativas para fins de planejamento estadual. Mais uma 
vez, deparamo-nos com proposta parlamentar que contraria 
regra constitucional; no caso, o art. 90, XIV, da 
Constituição do Estado, que determina a competência 
privativa do Governador para dispor sobre a atividade do 
Poder Executivo. Opinamos, portanto, pela rejeição das 
Emendas nQs 76 e 99. 

A Emenda nQ 107, do Deputado Ivair Nogueira, tem por escopo 
condicionar à aprovação prévia da Assembléia Legislativa a 
escolha dos ocupantes dos cargos de Coordenador-Geral. A 
emenda contraria o principio da harmonia e independência 
entre os Poderes, uma vez que objetiva estabelecer controle 
de um Poder sobre outro, ampliando a participação do 
Legislativo além do que já está previsto na Constituição 
mineira. Somos, portanto, pela rejeição da Emenda nQ 107. 

Com relação à Emenda nQ 104, do Deputado Francisco Ramalho, 
que mantém o Município de Passos como sede da Região 
Administrativa do Sudoeste, conforme pr:Josta do projeto 
original, opinamos pelo seu acolhimento e- parte, em virtude 
da criação de uma região administrativa com sede em São 
Sebastião do Paraíso, proposta na Emenda nQ 110. As Emendas 
nQs 105 e 106, do Deputado Mauri Torres, propõem a 
realocação de alguns mun1C1p1os. Manifestamo-nos 
favoravelmente a elas e as incorporamos na Emenda nQ 110, ao 
final redigida, que dá nova redação ao anexo que acompanha o 
substitutivo. Consideramos, portanto, prejudicadas as 
Emendas nQs 105 e 106 e rejeitada a nQ 104. 

Finalmente, objetivando o aprimoramento do anexo que 
acompanha o Substitutivo nQ 1. apresentamos, ao final deste 
parecer, a Emenda nQ 110. 

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

343/95 na forma do Substitutivo nQ 1 com a Emenda nQ 100 e 
as Emendas nQs 110 e 111, a seguir transcritas, ficando 
prejudicadas as Emendas nQs 15. ~5. 26, 27, 28, 29, 30, 32, 
33, 39, 44, 56, 57, 58, 59, 60 . 1, 62, 67, 70, 73, 79, 87, 
90, 96, 102, 105, 106 e 109; e pé.a rejeição das Emendas nQs 
13, 14, 16, 17' 18, 19, 20, '21' 22, 23, 24. 31' 34, 35, 36, 
37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
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54, 55, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71' 72, 74, 75, 76, 77, 78, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 
98, 99, 101, 103, 104, 107 e 108. 

EMENDA No 110 
Dê-se ao anexo do projeto a seguinte redação: 

"Anexo 
(a que se refere o art. 1Q da Lei nQ .... de.... de 1995) 
1. Região Administrativa do Noroeste 

Sede: Paracatu 
1 Arinos 
2 Bonfinópolis de Minas 
3 Buritis 
4 Formoso 
5 Guarda-Mor 
6 João Pinheiro 
7 Paracatu 
8 Riachinho 
9 Santa Fé de Minas 
10. Unaí 
11. Urucuia 
12. Vazante 

2 . Região Administrativa do Norte de Minas 
Sede: Montes Claros 
1 Bocaiúva 
2 Botumirim 
3 Brasília de Minas 
4 Buritizeiro 
5 Capitão Enéias 
6 Claro dos Poções 
7 Coração de Jesus 
8 Cristália 
9 Engenheiro Navarro 
10. Espi nosa 
11. Francisco Dumont 
12. Francisco Sá 
13. Grão-Mogol 
14. Ibiaí 
15. Icaraí de Minas 
16. Itacambi ra 
17. Itacarambi 
18. Jaíba 
19. Janaúba 
20. Januária 
21. Jequitai 
22. Juramento 
23. Joaquim Felício 
24. Lagoa dos Patos 
25. Lassance 
26. Lontra 
27. Mamonas 
28. Manga 
29. Matias Cardoso 
30. Mato Verde 
31. Mirabela 
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32. Montalvânia 
33. Monte Azul 
34. Montes Claros 
35. Montezuma 
36. Pedras de Maria da Cruz 
37. Pirapora 
38. Porteirinha 
39. Riacho dos Machados 
40. Rio Pardo de Minas 
41. Rubel i ta 
42. Salinas 
43. São Francisco 
44. São João da Ponte 
45. São João do Paraíso 
46. São Romão 
47. Taiobeiras 
48. Ubaí 
49. Várzea da Palma 
50. Varzelândia 

3 . Região Administrativa do Vale do Jequitinhonha 
Sede: Araçuaí 
1 Águas Vermelhas 
2 Almenara 

4 

3 Araçuaí 
4 Bandeira 
5 Berilo 
6 Cachoeira de Pajeú 
7 Caraí 
8 Chapada do Norte 
9 Comercinho 
10. Coronel Murta 
11. Divisópolis 
12. Fel isburgo 
13. Francisco Badaró 
14. Itaobim 
15. I ti nga 
16. Jacinto 
17. Jequitinhonha 
18. Joaíma 
19. Jordânia 
20. Mata Verde 
21. Medina 
22. Novo Cruzeiro 
23. Padre Paraíso 
24. Pa 1 mópo 1 i s 
25. Pedra Azul 
26. Rio do Prado 
27. Rubim 
28. Salto da Divisa 
29. Santa Maria do Salto 
30. Santo Antônio do Jacinto 
31. Virgem da Lapa 

. Região Administrativa do Vale do Mucuri 
Sede: Teófilo Otôni 
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1 Águas Formosas 
2 Ataléia 
3 Bertópol i s 
4 Campanário 
5 Carlos Chagas 
6 Catuji 
7 Frei Gaspar 
8 Fronteira dos Vales 
9 Itaipé 
10. Itambacur; 
11. Jampruca 
12. Ladainha 
13. Maxacalis 
14. Malacacheta 
15. Nanuque 
16. Ouro Verde de Minas 17. Pavão 
18. Pescador 
19. Poté 
20. Serra dos Aimorés 
21. Teófilo Otôni 
22. Umburatiba 

5 Região Administrativa do Vale do Paranaíba Sede: Uberlândia 
1 Abadia dos Dourados 
2 Araguar; 
3 Araporã 
4 Cachoeira Dourada 
5 Campina Verde 
6 Canápolis 
7 Capinópol is 
8 Cascalho Rico 
9 Centralina 
10. Douradoquara 
11. Estrela do SJJ 
12. Grupiara 
13. Gurinhatã 
14. Indianópol is 
15. Ipiaçu 
16. Irai de Minas 
17. Ituiutaba 
18. Monte Alegre de Minas 
19. Monte Carmelo 
20. Prata 
21. Romaria 
22. Santa Vitória 
23. Tupaciguara 
24. Uberlândia 

6 . Região Administrativa do Alto Parar~-~2 Sede: Patos de Minas 
1 Arapuã 
2 Campos Altos 
3 Carmo do Paranaíba 
4 Coromandel 
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5 Cruzeiro da Fortaleza 
6 Guimarânia 
7 Ibiá 
8 Lagamar 
9 Lagoa Formosa 
10. Lagoa Grande 
11. Matutina 
12. Patos de Minas 
13. Patrocínio 
14. Pratinha 
15. Presidente Olegário 
16. Rio Paranaíba 
17. Santa Rosa da Serra 
18. São Gonçalo do Abaeté 
19. São Gotardo 
20. Serra do Salitre 
21. Serra da Saudade 
22. Tiros 7 · Região Administrativa do Vale do Rio Grande 

Sede: Uberaba 
1 Água Comprida 
2 Araxá 
3 Campo Florido 
4 Carneírinho 
5 Comendador Gomes 
6 Conceição das Alagoas 
7 Conquista 
8 Fronte i r a 
9 Frutal 
10. Itapaj i pe 
11. Iturama 
12. Limeira do Oeste 
13. Nova Ponte 
14. Pedr i nópol i s 
15. Perdizes 
16. Pirajuba 
17. Planura 
18. Sacramento 
19. Santa Jul iana 
20. São Francisco de Sales 
21. Tapira 
22. Uberaba 
23. Verissimo 8 · Região Administrativa do Médio São Francisco 
Sede: Curvelo 
1 Abaeté 
2 Augusto de Lima 
3 Biquinhas 
4 Buenópolis 
5 Cedro do Abaeté 
6 Corinto 
7 Curvelo 
8 Felixlândia 
9 Inimutaba 
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10. Monjolos 
11. Morada Nova de Minas 
12. Morro da Garça 
13. Paineiras 
14. Pompéu 
15. Presidente Juscelino 
16. Quartel Geral 
17. Santo Hipólito 
18. Três Marias 

9 . Região Administrativa do Alto São Francisco 
Sede: Divinópolis 
1 Araújos 
2 Arcos 
3 Bambuí 
4 Bom Despacho 
5 Carmo da Mata 
6 Carmo do Cajuru 
7 Cláudio 
8 Conceição do Pará 
9 Córrego Danta 
10. Divinópol is 
11. Dores do Indaiá 
12. Doresópolís 
13. Estrela do Indaiá 
14. Florestal 
15. Formiga 
16. Igaratinga 
17. Iguatama 
18. Itapecerica 
19. Japaraíba 
20. Lagoa da Prata 
21. Leandro Ferreira 
22. Luz 
23. Martinho Campos 
24. Medeiros 
25. Moema 
26. Nova Serrana 
27. Onça de Pitangui 
28. Pains 
29. Pará de Minas 
30. Pedra do Indaiá 
31. Perdigão 
32. Pitangui 
33. Santo Antônio do Monte 
34. São Gonçalo do Pará 
35. São José da Varginha 
36. São Sebastião do Oeste 
37. Tapiraí 

10. Região Administrativa do Alto Rio das Velhas 
Sede: Sete Lagoas 
1 Araça í 
2 Baldim 
3 Cachoeira da Prata 
4 Caetanópolis 
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5 Capim Branco 
6 Cordisburgo 
7 Fortuna de Minas 
8 Funilândia 
9 Inhaúma 
10. Jequitibá 
11. Maravilhas 
12. Matozinhos 
13. Papagaios 
14. Paraopeba 
15. Pequi 
16. Prudente de Morais 
17. Santana de Pirapama 
18. Santana do Riacho 
19. Sete Lagoas 

11. Região Administrativa Central 
Sede: Belo Horizonte 
1 Barão de Cocais 
2 Bela Vista de Minas 
3 Belo Horizonte 
4 Belo Vale 
5 Betim 
6 Bom Jesus do Amparo 
7 Bonfim 
8 Brás Pires 
9 Brumadinho 
10. Caeté 
11. Capela Nova 
12. Caranaíba 
13. Carandaí 
14. Casa Grande 
15. Catas Altas da Noruega 
16. Congonhas 
17. Conselheiro Lafaiete 
18. Contagem 
19. Cristiano Otôni 
20. Crucilândia 
21. Desterro de Entre-Rios 
22. Entre-Rios de Minas 
23. Esmeraldas 
24. Ibirité 
25. Igarapé 
26. Itabirito 
27. Itaguara 
28. Itatiaiuçu 
29. I taúna 
30. I t averava 
31. Jabuticatubas 
32. Jeceaba 
33. João Monlevade 
34. Juatuba 
35. Lagoa Santa 
36. Lamim 
37. Mariana 
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38. Mateus Leme 
39. Moeda 
40. Nova Era 
41. Nova Lima 
42. Nova União 
43. Ouro Branco 
44. Ouro Preto 
45. Pedro Leopoldo 
46. Piedade dos Gerais 
47. Piracema 
48. Piranga 
49. Presidente Bernardes 
50. Quel uzito 
51. Raposos 
52. Ribeirão das Neves 
53. Rio Acima 
54. Rio Espera 
55. Rio Manso 
56. Sabará 
57. Santa Bárbara 
58. Santa Luzia 
59. Santana dos Montes 
60. São Brás do Suaçuí 
61. São Gonçalo do Rio Abaixo 
62. São José da Lapa 
63. Senhora de Oliveira 
64. Taquaraçu de Minas 
65. Vespasiano 

12. Região Administrativa do Vale ao Rio Doce 
Sede: Governador Valadares 
1 Água Boa 
2 Aimorés 
3 Alpercata 
4 Alvarenga 
5 Braúnas 
6 Capitão Andrade 
7 Carmésia 
8 Central de Minas 
9 Conselheiro Pena 
10. Coroaci 
11. Divino das Laranjeiras 
12. Divinolândia de Minas 
13. Dores de Guanhães 
14. Engenheiro Caldas 
15. Fernandes Tourinho 
16. Frei Inocêncio 
17 . Ga 1 i l é i a 
18. Gonzaga 
19. Governador Valadares 
20. Guanhães 
21. Itabirinha de Mantena 
22. Itanhomi 
23. Itueta 
24. Mantena 
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25. Marilac 
26. Materlândia 
27. Matias Lobato 
28. Mendes Pimentel 
29. Nacip Raydan 
30. Nova Módica 
31. Paulistas 
32. Peçanha 
33. Resplendor 
34. Sabinópolis 
35. Santa Efigênia de Minas 
36. Santa Maria do Suaçuí 
37. Santa Rita do Itueto 
38. São Geraldo da Piedade 
39. São João do Manteninha 
40. São João Evangelista 
41. São José da Safira 
42. São José do Divino 
43. São José do Jacuri 
44. São Pedro do Suaçuí 
45. São Sebastião do Maranhão 
46. Sardoá 
47. Senhora do Porto 
48. Tarumirim 
49. Tumiritinga 
50. Virginópolis 
51. Virgolândia 

13. Região Administrativa do Vale do Aço 
Sede: Coronel Fabriciano 

14. 

1 Açucena 
2 Antônio Dias 
3 Belo Oriente 
4 Coronel Fabriciano 
5 Dionísio 
6 Dom Cavati 
7 Ferros 
8 Iapu 
9 Ipaba 
10. Ipatinga 
11. Itabira 
12. Jaguaraçu 
13. Joanésia 
1 4 . Ma r 1 i é r i a 
15. Mesquita 
16. R i o Piracicaba 
17. Santa Maria de Itabira 
18. Santana do Paraíso 
19. São Domingos do Prata 
20. São João do Oriente 
21. São José do Goiabal 
22. Sobrália 
23. Timóteo 

Região 4dministrativa do Médio Rio Grande 
Sede: Passos 
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1 Alpinópolis 
2 Bom Jesus da Penha 
3 Capitólio 
4 Carmo do Rio Claro 
5 Delfinópolis 
6 Fortaleza de Minas 
7 Guapé 
8 Nova Resende 
9 Passos 
10. Pimenta 
11 . p i i í 
12. São João Batista do Glória 
13. São Roque de Minas 
14. Vargem Bonita 

15. Região Administrativa do Baixo Sapucaí Sede: Varginha 
1 Aiuruoca 
2 Alagoa 
3 Alfenas 
4 Alterosa 
5 Areado 
6 Baependi 
7 Boa Esperança 
8 Bocaína de Minas 
9 Cambuquira 
10. Campanha 
11. Campo do Meio 
12. Campos Gerais 
13. Carmo da Cachoeira 
14. Carmo de Minas 
15. Carvalhópolis 
16. Carvalhos 
17. Caxambu 
18. Conceição da Aparecida 
19. Conceição do Rio Verde 
20. Coqueiral 
21. Cordislândia 
22. Cristina 
23. Cruzília 
24. Dom Viçoso 
25. Elói Mendes 
26. Fama 
27. Ilicínea 
28. Itamonte 
29. I t anhandu 
30. Jesuânia 
31. Lambari 
32. Liberdade 
33. Machado 
34. Marmelópolis 
35. Monsenhor Paulo 
36. Olímpio Noronha 
37. Paraguaçu 
38. Passa-Quatro 
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39. Passa-Vinte 
40. Pouso Alto 
41. Santana da Vargem 
42. São Bento Abade 
43. São Gonçalo do Sapucaí 
44. São Lourenço 
45. São Sebastião do Rio Verde 
46. São Tomé das Letras 
47. Seritinga 
48. Serranos 
49. Soledade de Minas 
50. Três Corações 
51. Três Pontas 
52. Turvolândia 
53. Varginha 
54. Virgínia 

Região Administrativa do Alto Rio Pardo 
Sede: Poços de Caldas 
1 Andradas 
2 Arceburgo 
3 Bandeira do Sul 
4 Botelhos 
5 Cabo Verde 
6 Caldas 
7 Campestre 
8 Divisa Nova 
9 Guaranésia 
10. Guaxupé 
11. Ibitiúra de Minas 
12. Juruaia 
13. Monte Belo 
14. Muzambinho 
15. Poço Fundo 
16. Poços de Caldas 
17. Santa Rita de Caldas 
18. Serrania 

Região Administrativa do Vale do Sapucai 
Sede: Pouso Alegre 
1 Albertina 
2 Bom Repouso 
3 Borda da Mata 
4 Brasópolis 
5 Bueno Brandão 
6 Cachoeira de Minas 
7 Camanducaia 
8 Cambui 
9 Careaçu 
10. Conceição das Pedras 
11. Conceição dos Ouros 
12. Congonhal 
13. Consolação 
14. Córrego do Bom Jesus 
15. Delfim Moreira 
16. Espírito Santo do Doura: 



17. Estiva 
18. Extrema 
19. Gonçalves 
20. Heliodora 
21. Inconfidentes 
22. Ipuiúna 
23. Itajubá 
24. Itapeva 
25. Jacutinga 
26. Maria da Fé 
27. Monte Sião 
28. Munhoz 
29. Natércia 
30. Ouro Fino 
31. Paraisópolis 
32. Pedralva 
33. Piranguçu 
34. Piranguinho 
35. Pouso Alegre 
36. Santa Rita do Sapucaí 
37. São João da Mata 
38. São José do Alegre 
39. São Sebastião da Bela Vista 
40. Sapucaí-Mirim 
41. Senador Amaral 
42. Senador José Bento 
43. Silvianópolis 
44. Toledo 
45. Venceslau Brás 

18. Região Administrativa Campo das Vertentes 
Sede: São João del-Rei 
1 Andrelândia 
2 Arantina 
3 Barroso 
4 Carrancas 
5 Conceição da Barra de Minas 
6 Coronel Xavier Chaves 
7 Dores de Campos 
8 Itutinga 
9 Lagoa Dourada 
10. Madre de Deus de Minas 
11. Minduri 
12. Nazareno 
13. Piedade do Rio Gra~de 
14. Prados 
15. Resende Costa 
16. Ritápol is 
17. São João del-Rei 
18. São Tiago 
19. São Vicente de Minas 
20. Tiradentes 

19. Região Administrativa da Mata 
Sede: Juiz de Fora 
1 . Alfredo Vasconcelos 
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2 Alto Rio Doce 
3 Antônio Carlos 
4 Aracitaba 
5 Astolfo Dutra 
6 Barbacena 
7 Belmiro Braga 
8 Bias Fortes 
9 Bicas 
10. Bom Jardim de Minas 
11. Chácara 
12. Chiador 
13. Cipotânea 
14. Coronel Pacheco 
15. Descoberto 
16. Desterro do Melo 
17. Divinésia 
18. Dores do Turvo 
19. Ewbank da Câmara 
20. Guarani 
21. Guarará 
22. Guidoval 
23. Guiricema 

24. Ibertioga 
25. Itamarati de Minas 
26. Juiz de Fora 
27. Lima Duarte 
28. Mar de Espanha 
29. Maripá de Minas 
30. Matias Barbosa 
31. Mercês 
32. Olaria 
33. Oliveira Fortes 
34. Paiva 
35. Pedro Teixeira 
36. Pequeri 
37. Piau 
38. Piraúba 
39. Ressaquinha 
40. Rio Novo 
4 1 . R i o Pomba 
42. Rio Preto 
43. Rochedo de Minas 
44. Rodeiro 
45. Santa Bárbara do Tugúrio 
4ô. Santana do Deserto 
47. Santana do Garambéu 
48. Santa Rita do Jacutinga 
49. Santa Rita do Ibitipoca 
50. Santo Antônio do Aventureiro 
51. Santos Dumont 
52. São Geraldo 
53. São João Nepomuceno 
54. Senador Cortes 
55. Senador Firmino 
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56. Senhora dos Remédios 
57. Silveirânia 
58. Simão Pereira 
59. Tabuleiro 
60. Tocantins 
61. Ubá 
62. Visconde do Rio Branco 
20. Região Administrativa do Alto do Jequitinhonha 
Sede: Diamantina 
1 . Alvorada de Minas 
2 . Capelinha 

3 . Carbonita 
4 . Coluna 
5 . Conceição do Mato Dentro 

6 . Congonhas do Norte 
7 Couto de Magalhães de Minas 
8 . Datas 
9 . Diamantina 
10. Dom Joaquim 

11. Felicio dos Santos 
12. Gouveia 
13. Itamarandi ba 

14. Itambé do Mato Dentro 
15. Minas Novas 

16. Morro do Pilar 
17. Passabém 

18. Presidente Kubitschek 
19. Rio Vermelho 

20. Santo Antônio do Itambé 
21. Santo Antônio do Rio Abaixo 
22. São Gonçalo do Rio Preto 
23. São Sebastião do Rio Preto 
24. Senador Modestino Gonçalves 

25. Serra Azul de Minas 
26. Serro 

27. Turmalina 
21. Região Administrativa do Vale do Rio Pomba 
Sede: Muriaé 

1 . Além Paraíba 
2 . Antônio Prado de Minas 

3 . Argirita 
4 . Barão do Monte Alto 

5 . Cataguases 
6. Dona Eusébia 
7. Estrela-d'Alva 
8. Eugenópolis 
9. Faria Lemos 
10. Laranjal 
11. Leopoldina 
12. Miradouro 
13. Mirai 
14. Muriaé 
15. Palma 
16. Patrocínio do Muriaé 
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17. Pedra Dourada 
18. Pirapetinga 
19. Recreio 
20. Santana de Cataguases 
21. Tombos 
22. Vieiras 
23. Volta Grande 
22. Região Administrativa do Vale do Rio Piranga 
Sede: Ponte Nova 

1 Abre Campo 
2 Acaiaca 
3 Alvinópolis 

4 Amparo da Serra 
5 Araponga 
6 Barra Longa 
7 Cajuri 

8 Canaã 
9 Coimbra 
10. Diogo de Vasconcelos 

11. Dom Silvério 
12- Ervália 
13 - Guaraciaba 
14 - Jequeri 
15 - Paula Cândido 
16 - Pedra do Anta 
17 - Piedade de Ponte Nova 
18 - Ponte Nova 
19 - Porto Firme 
20 - Raul Soares 
21 - Rio Casca 
22 - Rio Doce 
23 - Santa Cruz do Escalvado 
24 - Santo Antônio do Grama 
25 - São Miguel do Anta 
26 - São Pedro dos Ferros 
27 - Sericita 
28 - Teixeiras 
29 - Urucânia 
30 - Viçosa 

23. Região Administrativa da V( :ente do ~aparaó 
Sede: Caratinga 

Alto Jequitibá 
2 Bom Jesus do Galho 
3 Caiana 

4 Caparaó 
5 Caputira 

6 Carangola 
7 Caratinga 
8 Chalé 
9 Conceição de Ipanema 

10. Córrego Novo 
11. Divino 
12. Durandé 
13. Entre-Folhas 
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14. Espera Feliz 
15. Fervedouro 

16. Inhapim 
17. Ipanema 

18. Laj inha 
19. Manhuaçu 
20. Manhumirim 

21. Matipó 
22. Mutum 
23. Pocrane 

24. Santa Bárbara do Leste 
25. Santa Margarida 
26. Santana do Manhuaçu 

27. Santa Rita de Minas 
28. São Francisco do Glória 

29. São João do Manhuaçu 
30. São José do Mantimento 
31. Simonésia 
32. Ubaporanga 

24. Região Administrativa do Alto Rio Grande 
Sede: Lavras 
1 Aguanil 
2 Bom Sucesso 
3 Camacho 
4 Campo Belo 
5 Cana Verde 
6 Candeias 
7 Carmópolis de Minas 
8 Cristais 
9 Ibituruna 
10. Ijaci 
11. Ingaí 
12. Itumirim 
13. Lavras 
14. Luminárias 
15. Nepomuceno 
16. Oliveira 
17. Passa-Tempo 
18. Perdões 
19. Ribeirão Vermelho 
20. Santana do Jacaré 
21. Santo Antônio do Amparo 
22. São Francisco de Paula 

25. Região Administrativa do Sudoeste 
Sede: São Sebastião do Paraíso 
1 Capetinga 
2 Cássia 
3 Claraval 
4 Ibiraci 
5 Itamoj i 
6 Itaú de Minas 
7 Jacuí 
8 Monte Santo de Minas 
9 Pratápolis 
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10. São Pedro da União 
11. São Sebastião do Paraíso 
12. São Tomãs de Aquino" 

EMENDA No 111 
No art. 1Q, "caput", do substit~tivo, onde se lê "23", 

leia-se "25". 
No art. 8Q do substitutivo, onde se lê "23", leia-se "25". 
Sala das Reuniões, 19 de setembro de 1995. 
Romeu Queiroz, relator. 
-Vêm ã Mesa e são defer'-· .. s, nos termos do inciso XVII do 

art. 244 do Regimento Int~· ~o. requerimentos dos seguintes 
Deputados, solicitando a vccação destacada das seguintes 
emendas ao Projeto de Lei nQ 343/95: Ibrahim Jacob - Emenda 
nQ 47; Raul Lima Neto- Emenda nQ 48; Bilac Pinto- Emenda 
nQ 68; Antônio Júlio -Emendas nQs 86 e 91; Olinto Godinho 
(2) - Emendas nQs 14 e 45; Rêmolo Aloise - Emenda nQ 104; 
Ivair Nogueira -Emenda nQ 107; Ronaldo Vasconcellos (3) -
Emendas nQs 34, 82 e 94; Jorge Eduardo de Oliveira (2) -
Emendas nQs 50 e 88; Carlos Pimenta - Emendas nQs 39 a 42 e 
49; Jorge Hannas- Emenda nQ 13; Gilmar Machado- Emendas 
nQs 22, 23 e 98 a 102; Alberto Pinto Coelho- Emenda nQ 85; 
Paulo Piau - Emenda nQ 37; e Luiz Antônio Zanto- Emenda nQ 
53. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Rêmolo Aloise, solicitando a retirada do pedido de destaque 
da Emenda nQ 104 ao Projeto de Lei nQ 343/95. A Presidência 
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do 
art. 244 do Regimento Interno. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, pedindo 
a votação do Projeto de Lei nQ 343/95 por escrutínio 
secreto. Em votação, o requerimento. Para encaminhã-la, com 
a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise. 

O Deputado Rémolo Aloise* Nessa oportunidade, quero 
deixar bem claro a esta Assembléia e aos meus colegas, que 
entenderam que em minha terra natal caberia também uma 
administração regional, o meu agradecimento. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento do Deputado 
Rémolo Aloise. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em decorrência da aprovação 
do requerimento apresentado pelo Deputado Rêmolo Aloise, 
fica prejudicado o requerimento do Deputado Bilac Pinto. de 
igual teor. Em votação, o Substitutivo nQ 1 ao Projeto de 
Lei nQ 343/95. Para encaminhar a votação, com a palavrc o 
Deputado Gilmar Machado. 
o Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, estou sem o 

substitutivo e preciso dele para falar. Peço que esse tempo 
não seja descontado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, estamos aqui para encaminhar esse substitutivo. 
Declaramos que a Bancada do PT vota contrariamente a esse 
substitutivo, porque entendemos que ele descaracteriza o 
objetivo daquilo que discutimos durante todo esse tempo: a 
criação das regiões administrativas. Na verdade, elas se 
transformaram num espaço apenas de atendimento e de divisão 
de cidades. No nosso entendimento, era fundamental e 
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procuramos isso durante todo o debate apresentar uma 
discussão para fazer com que as regionais fossem, de fato, 
um espaço de descentralização, um espaço onde as pessoas 
pudessem ter um atendimento e, que fosse, ao mesmo tempo, um 
espaço de preparação do planejamento do Estado, um local 
onde pudéssemos levantar os dados necessários para o 
planejamento plurianual, para o orçamento do Estado, 
pensando no desenvolvimento deste Estado a partir das várias 
regiões. Mas, lamentavelmente, esse não foi o espírito, não 
foi o objetivo, e lamentamos que tenhamos, agora, que fazer 
a votação de um substitutivo com várias emendas que 
descaracterizam o pensamento original, que tínhamos para as 
regiões administrativas do nosso Estado. 
Queremos aqui lamentar e alertar que esse projeto das 

regionais chama-nos a atenção para o conjunto de pacotes que 
foi mandado a esta Casa, sobre alienações pretendidas pelo 
Governo, que fazem com que o Estado possa alongar o perfil 
de seu endividamento. Queremos chamar a atenção, porque, da 
forma como foi montado esse substitutivo, as negociações que 
foram feitas podem nos colocar em um risco muito grande, 
dependendo da forma como será conduzida, aqui, a discussão 
de questões graves, como a do endividamento do Estado, e a 
das alienações de bens do BEMGE, do CREDIREAL e da CEMIG. 
Queremos alertar, porque, primeiro, a Mesa se recusa a 
receber um requerimento da Bancada do PT, por meio do qual 
se solícita um debate sério, com o Governador sobre a 
negociação da dívida. Desde a semana passada, tramita, nesta 
Casa, um pedido de informação, que até agora não voltou ao 
Plenário, embora os projetos estejam tramitando em regime de 
urgência. A Mesa está enrolando. Quando a Mesa voltar a 
colocar o requerimento de pedido de informações ao Executivo 
em votação, já estará vencendo o prazo de discussão desses 
projetos. Queremos fazer esse alerta. Esses projetos são 
muito sérios e graves. O Governo pede autorização para que o 
Estado contraia uma dívida em torno de R$1.200.000.000,00, 
pede para alienar ações da CEMIG e do BEMGE, que têm valor 
muito alto e, da forma como a alienação será feita, elas 
serão entregues a preço de banana. Queremos alertar para que 
não aconteça com esses projetos o que aconteceu com o das 
regiões administrativas, utilizadas como biombo e, ao mesmo 
tempo, apenas como negociações, sem se pensar no 
desenvolvimento e na descentralização administrativa deste 
Estado. Queremos deixar aqui, em nome da Bancada do PT, o 
nosso repúdio a essa forma como tem sido conduzida a coisa 
pública. Como poderemos autorizar o Poder Executivo a criar 
empresas, a endividar mais ainda o Estado, se estamos vendo 
a forma pouco séria e irresponsável como foi conduzida a 
questão das regiões administrativas? Queremos aproveitar 
este espaço para fazer um alerta e abrirmos o debate. 
Queremos discutir seriamente. Não queremos apenas as 
negociações de bastidores, queremos um debate no Plenário e 
nas comissões. Queremos chamar o pessoal do Governo para 
debater com o povo de Minas, porque não podemos entregar, a 
esse Governo pouco sério o direito de endividar o Estado em 



"' . g . ., 
§ 
~ 
c 
C) 

"' "' E 
"' ~ 
ijj 

"' "C 

"' C) 

-~ 
~ 
C) 
c. 
o 
"' "' ~ c. 
E 

623 

mais de R$1.200.000.000,00, quase 25% da nossa dívida, hoje, 
o direito de vender ações da nossa CEMIG e do BEMGE, que 
foram construídos com o suor e o sacrifício do povo de 
Minas. Então, Sr. Presidente, concluindo, queremos colocar 
que votaremos contra esse substitutivo e, posteriormente ao 
resultado, veremos qual será nosso posicionamento com 
relação às emendas e, ao mesmo tempo, faremos um alerta a 
todo o povo de Minas para o grande embate que teremos com 
relação a esse pacotaço que foi mandado para esta Casa e que 
esperamos não seja tratado com a mesma displicência como 
esse. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra, para encamir-~r a 
votação, o Deputado Geraldo Nascimento. 

O Deputado Geraldo Nascimento Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, representantes da imprensa, presentes nas 
galerias, um fato inusitado está acontecendo nesta Casa. A 
reunião de hoje, às 14 horas, não foi suficiente para 
resolvermos essa questão. Eu estava, aqui e agora, 
questionando a inteligência de todos os membros desta Casa. 
Não é possível o que está acontecendo! Ou o Sr. Eduardo 
Azeredo subestima a inteligência de todos nós ou o 
Governador de Minas subestima a inteligência de todos nós. 
Isso fica na consciência de cada um dos senhores. 
O companheiro Gilmar Machado tem toda razão no que aqui 

falou: a galeria que aqui se encontra está aguardando 
seriedade de todos nós desta Casa; a imprensa presente está 
aguardando seriedade de todos nós desta Casa. 

Vou ped'- licença aos companheiros e companheiras das 
galerias. ao Sr. Presidente e aos companheiros Deputados. 
para dizer que a TV Globo está transmitindo uma novela que 
colocou todo o setor religioso em verdadeira decadência. Eu 
pensava, Sr. Presidente, que essa decadência fosse, de fato, 
aquela retratada na TV Globo, mas, infelizmente, sou 
obrigado a dizer que a decadência é exatamente este teatro, 
este circo armado nesta Casa. 

Infelizmente, não teremos coragem de encarar os senhores da 
galeria e da imprensa, porque temos o costume de acreditar 
demasiadamente naquele que julga 77 Deputados 
democraticamente eleitos. Agora, a sentença será de cada um 
dos senhores . 

De nossa parte, estamos preparados. Alguns dos nossos 
companheiros, que não tiveram condições de aqui comparecer, 
já se manifestaram. A companheira Maria José Haueisen e o 
companheiro Almir Cardoso já me autorizaram a retirar seus 
nomes. Fizeram isso porque têm vergonha de fazer a mesma 
defesa em nome dos 77 Deputados desta Casa; não querem ferir 
o conjunto desta Casa. Respeitamos nossos companheiros. Por 
isso, Sr. Presidente, estou aqui retificando, por enquanto, 
a inscrição que havíamos feito, para que todos nós 
encaminhássemos (?), para mostrar para toda essa galeria, 
tão rica, que aqui não é o Rio de Janeiro; que aqui não se 
repetirá aquela história indecente. Estávamos assistindo à 
mesma TV Globo ~ue elogiei, para vermos se ela teria cor~gem 
de patrocinar ~ recuperação do Brízola. O Brizo1a, como 
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todos sabem, historicamente, é um dos maiores patrimônios 
que temos neste País. Na reunião de hoje, às 14 horas, fiz 
questão de falar: não estou falando em nome de torcidas, mas 
a torcida que temos aqui, hoje, reforça o que temos dito. 
Tomara que eles fiquem para ver o grande teatro que se está 
instalando, a partir de hoje, nesta Assembléia. Espero que 
eu esteja mentindo para esta galeria. Espero que eu esteja 
mentindo para esta fabulosa imprensa que, salvo engano, 
ainda é nossa alternativa de recuperação para o futuro e 
mesmo para o presente. 

Ficam aqui as minhas palavras, e espero que alguns 
companheiros venham complementá-las. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o 

Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

no relatório do Deputado Romeu Queiroz ficou bem claro qual 
é o verdadeiro espírito da criação das administrações 
regionais. O exemplo mais cabal disso foi dado na solução 
salomônica de se dividir a regional de Passos em uma parte 
para São Sebastião do Paraíso e outra para Passos, mostrando 
claramente que não há rigor técnico. Mostrou claramente que 
não há uma intenção real do Governo de que essas regionais 
sejam para valer. Há muitos interesses atrás disso. Há 
muitas questões que ainda não foram levantadas, porque o 
relator se exime de enfrentar o debate neste Plenário e 
deixar que este, de forma soberana, decida pelas razões que 
forem efetivamente técnicas. Fez um remendo onde usou a 
espada de Salomão, não se importando com o choro lamentoso 
d~ uma das mães, e dividiu as administrações regionais. 

E importante, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que 
tenhamos claro que havia um compromisso de campanha do então 
candidato Eduardo Azeredo de promover a descentralização, de 
modernizar a administração, de levar o Governo para mais 
perto da população, para realmente traduzir de alguma forma 
em políticas de desenvolvimentos locais. 

Não vimos isso no projeto. Vimos, na realidade, no próprio 
dizer de um membro do Governo nesta Casa, a criação de um 
balcão de atendimento no interior. Não se precisaria gastar 
dinheiro público para fazer um balcão de atendimento. É um 
contra-senso, no momento em que se fala de crise no Estado, 
em que se fala na falência desse modelo de Estado. 
Queremos deixar bem claro que hoje estamos votando um 

projeto do Governo que, em um primeiro momento, foi feito 
numa visão tecnocrática e hoje é uma "colcha de retalhos" 
que não vai se traduzir em soluções para os problemas da 
população. 
Acredito que a posição mais coerente nesta Casa é a posição 

que se manifesta nas quase 200 emendas que os Deputados 
apresentaram ao projeto. Se fosse um projeto que tivesse 
consenso e tivesse de acordo com o pensamento dos Deputados 
desta Casa, não teríamos um número tão grande de emendas 
mutilando o projeto, mostrando claramente a insatisfação. 
A outra polêmica do projeto é a respeito da emenda do 

Deputado Ronaldo Vasconcellos. Se o Governo se negou a dar 
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às administrações regionais caráter de planejamento, por que 
essas administrações regionais devem ficar vinculadas à 
Secretaria do Planejamento? Será que é para armar o palanque 
para o Sr. Mares Guia em sua caminhada ao Governo do Estado? 
Dessa forma ele teria ali seus cabos eleitorais nas 
administrações regionais, preparando o terreno da futura 
sucessão estadual. 

Se é um balcão de atendimento, que fiquem as administrações 
regionais na Secretaria de Assuntos Municipais, que é um 
grande balcão de atendimento. Acho que isso é o mais 
coerente e correto. 

Queremos também manifestar o nosso voto favorável à emenda 
do Deputado Ronaldo Vasconcellos, deixando bem claro o que 
assistimos, durante três ou quatro meses, nessa polêmica da 
8riação das administrações regionais. A montanha, depois de 
muito tremor, depois de ameaçar muito, minhas senhora~ e 
senhores, acabou parindo um rato. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Marcos 
Helênio, para encaminhar a votação. 

O Deputado Marcos Helénio Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, público presente, representantes 
da imprensa, inicialmente, queremos dizer que fomos a favor 
do projeto de criação de regiões administrativas no Estado, 
no primeiro ~omento, pois entendíamos que isso iria 
facilitar o t~abalho de planejamento, com grande proveito 
para as regiões mais longínquas de Minas Gerais. 
Entretanto, não iremos compactuar com essa caricatura que 

virou o projeto, descaracterizado oue foi com mais de 200 
emendas. 

Foram várias as emendas acolhidas, em virtude de amplos 
acordos. Chamo a atenção para as emendas que foram 
rejeitadas: as que tr~:avam da importância das regiões 
administrativas, sua competência e seus administradore~ 
Insisto: essas foram rejeitadas sem um argumento convincen: 
do Líder do Governo. 

Da mesma forma, a emenda que tenta resgatar o mínimo de 
responsabilidade de uma reg1ao administrativa para que ela 
não se torne um balcão de negócios, dando-lhe a atribuição 
de órgão auxiliar de planejamento, quando da elaboração do 
orçamento do Estado, essa também foi rejeitada. 

Pergunto, então, qual o critério para a aprovação do monte 
de emendas para agradar a gregos e troianos, como se - ~. 
rejeitando as emendas sérias? 
O Governador quer, afinal, impor essa vontade ou essa~ a 

vontade do Líder do Governo, que tenta traduzir interesses 
políticos menores por meio do projeto? 

Não podemos, pois, compactuar com esse projeto. Foram 
rejeitadas emendas sérias, nossas e de outros colegas. 

Uma das emendas, que propõe que sejam sabatinados, nesta 
Casa, os futuros administradores, para sabermos de sua 
competência - tal como se procede com Conselheiros do 
Tribunal de Contas - foi rejeitada. 

Qual o crí~ério utilizado par2 rejeitar as emendas? 
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Quero saber se o Governador vai se dispor a discutir com a 
Assembléia Legislativa o pacotaço de nove projetos, que está 
encaminhando para esta Casa. Há projetos que falam sobre 
convocação, venda de ações da CEMIG e do BEMGE, privatização 
do CREDIREAL, criação de empresas para negociação de 
dívidas, suplementação de orçamento, corte das férias-prêmio 
do funcionalismo, recolhimento de tributos estaduais por 
bancos particulares. Haverá um debate sobre tudo isso? 

Portanto, vamos votar contra o substitutivo, lembrando que 
outros Deputados, que não são do PT, tentaram colocar ali a 
condição de que o Governador devia legislar através de uma 
lei, e não através de decreto. 

Não podemos concordar com esse 
salada. Não é um projeto sério e 
de Minas. Pode atender a algumas 
Sebastião do Paraíso ou Lavras. 
obrigado. 

projeto, que virou uma 
não atende aos interesses 
regiões, a Passos, a São 

Votaremos contra. Muito 

O Sr. Pres;dente- Com a palavra, para encaminhar, o 
Deputado Ivo José. 

O Deputado Ivo José -Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, quando assistimos ao debate do Projeto de Lei nQ 
343/95 nas Comissões, percebemos e não discordamos do mérito 
de se propor para o Estado a descentralização 
administrativa. Isso visa à melhoria da qualidade de vida da 
população, através do acesso mais facilitado aos serviços 
públicos. 

Para um Estado com as dimensões de Minas Gerais, 
precisaríamos de um projeto que viesse atender às 
expectativas da população, no sentido de descentralizar os 
serviços e, ao mesmo tempo, proporcionar sua participação 
efetiva nos debates e decisões do Estado. Mas, quando chega 
até nós um substitutivo apresentado da forma que foi, com a 
exclusão das emendas que estão sendo apresentadas, não resta 
dúvida de que a forma e o método usados até chegar ao 
substitutivo foram os piores possíveis. É necessário 
assegurar o debate nesta Casa e assegurar que o projeto de 
fato seja eficiente para nosso Estado. 
O debate fica prejudicado. Entendemos que o espírito de 

descentralização deve prevalecer, mas, ao mesmo tempo, não 
cercear o debate no sentido do planejamento que deve nortear 
o projeto. 

Quando o companheiro Líder de nossa Bancada, Deputado 
Gilmar Machado, apresenta um requerimento convidando o 
Governador para vir à Assembléia e esse requerimento sequer 
é recebido pela Casa, sob a argumentação de que possui 
caráter político, eu fico realmente muito admirado de ver a 
interpretação do Presidente da Assembléia. 
Estamos aqui, dando cada vez mais sustentação para a 

posição de que esta Casa é um segmento subordinado ao 
Palácio da Liberdade. O que está ocorrendo é lamentável. Não 
temos sequer o direito de encaminhar o requerimento, mesmo 
que ele seja rejeitado pelo Plenário. Isso mostra que a 
forma e o método de conduzir as questões nesta Casa estão 
totalmente contrários ao desejo de nossa população. 
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Sabemos que a existência de regiões administrativas bem 
adequadas à realidade é o desejo de nossa população. Mas as 
conclusões só vão surgir depois do debate profundo, com base 
em critérios realmente técnicos. Quando veio até esta Casa o 
Presidente da Fundação João Pinheiro, isso foi muito bem 
argumentado. Foi dito que seria um projeto capaz de atender 
o desejo de toda a população. Nesse sentido, vamos votar 
contra o substitutivo, para que possamos proporcionar o 
debate a partir do projeto original. 

Outro aspecto que gostaríamos de abordar é com relação à 
subordinação das regiões administrativas à SEPLAN. 
Discordamos dessa forma. Foi muito feliz o Deputado Ronaldo 
Vasconcellos ao apresentar a proposta da subordinação à 
Secretaria de Assuntos Municipais. 

Nesta Casa, temos uma Comissão de Assuntos Municipai~- e 
Regionalização. Por que, agora que se trata de reg1oes 
administrativas e se discute a regionalização administrativa 
do Estado, nós temos de estar subordinados à SEPLAN? Não 
vejo sentido. O correto, realmente, seria a subordinação à 
Secretaria de Assuntos Municipais, assim como se 
compatibiliza a Casa com a Comissão de Assuntos Municipais. 
Por isso, acho que o debate tem de continuar existindo, e 
queremos ouvir não só os Deputados, mas também os setores da 
sociedade debatendo nas Comissões, conforme se iniciou a 
discussão do projeto aqui na Casa. 

O Sr. Presidente Com a palavra, par~ encaminhar a 
votação, o Deputado Raul Lima Neto. 

O Deputado Raul Lima Neto* - Sr. Presidente, vou aguardar o 
momento oportuno, em que serà encaminhada a votação da 
Emenda nQ 48, do nobre companheiro Deputado Clêuber 
Carneiro. Então, usarei da palavra. 

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

Plenàrio, do ex-Presidente desta Casa, o ex-Deputado Neif 
Jabur. 

Questões de Ordem 
O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, é apenas 

para comunicar à Mesa e a este Plenàrio, com profundo pesar, 
o passamento da mãe do nosso colega, Deputado Francisco 
Ramalho, Sra. Maria Olímpia Ramalho, ocorrido hà alguns 
minutos no Hospital Mater Dei . 

O Sr. Presidente - A Presidência registra as palavras do 
ilustre Deputado Péricles Ferreira . 
o Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente. é apenas 

para, diante da notícia infausta que recebemos por meio do 
Deputado Péricles Ferreira, solicitar a V. Exa. o 
encerramento desta reunião. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência, também com muito 
pesar, registra as palavras do ilustre Deputado Sebastião 
Helvécio e presta a sua homenagem, mas. diante da 
importância da matéria a ser votada, vai dar continuidade 
aos trabalhos. Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira 
Júnior, para encamin~ar a votação. 



628 
o Deputado Alencar da Silveira Júnior* -Sr. Presidenteà 
senhores da galeria que nos visitam, imprensa,. subo ao 
tribuna para fazer o encaminhamento favoravel 
substitutivo. Como já disse, estou aprendendo nesta Ca~~· 
Mas acho que, em vez de aprender, estou desaprendeniãb 
quando vejo companheiros da Bancada do PT pregando umadundia 
entre o Poder Legislativo e o Poder Execut~vo. A c~ anais 
que passa, mais aprendo. Quando, hoje, abr1mos os JOr tal 
que circulam em Belo Horizonte, pudemos acompanhar o t~m a 
desrespeito do Prefeito de Belo Horizonte, do PT, para c gar 
Câmara Municipal de Belo Horizonte. Como o PT pode p~e no 
uma coisa desta tribuna e fazer outra quando esta is 
Executivo? Sr. Presidente, quanto mais tento apr~n~er, m~es 
desaprendo, quando se fala aqui que as adm1~1straç ao 
regionais servirão de comitê eleitoral de cand1dat?s ais 
Governo de Minas Gerais. Vimos hoje que, nas nove reg~ântos 
existentes em Belo Horizonte, existem nove candl ~elo 
oficiais do PT que pleiteiam cargo de Vereador .de na 
Horizonte. E temos ainda dois diretores na terce1ra.ou is 
segunda regra. Espero que isso não aconteça nas reglonaa 
que serão criadas. E deixo claro que a votação será se~reta. 
Assim, quando vejo pregarem Deputados do PT nesta tr1bun ' acho que estou desaprendendo. 

0 O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar. Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputado~b 

queremos, em primeiro lugar, registrar os sentimentos ta 
nosso PPS, pela perda da mãe do nosso companheiro nes 
Casa, Líder do PSDB, Deputado Francisco Ramalho. . da 

Em se~~ndo . luga~. gosta~ia de saudar a at1tude de 
Assemble1a Leg1slat1va do R1o de Janeiro, que, na data e 
hoje, aprovou as contas do ex-Governador Leonel Briz?l~, .qus 
estava com o pescoço entregue à sanha de seus 1n1m 1 ~00 Políticos de uma época recente neste Pais. Ao ser absolvldl 
Pela Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, Leonem 
Brizola se colocou e está no seu devido lugar, poroue homea 
que sempre defendeu corajosamente a democracia e em ~oda.e 
sua Vida política teve honradez e dignidade, que at~ ho~o 
não t~ve a Vida devassada pela Rede Globo de telev~sao n~s 
POder1a ser agora objeto de julgamento nos quadros c1rcens do Tribunal de Contas. a 

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, gostaríamos de mostrar 
~os~a ~o~ição. aqui .como elemento moderador, apesar de noss~ 
1nS1gn1f1canc1a numerica nesta Casa, mas sempre observands 
atentamente os acontecimentos. Queremos estar separados do 
nossos.c?mpanheiros da Frente Popular, do PT, que, às ~eze~~ 
se POS1c1onam contra o substitutivo que agora va1 s votado. às 
Gostaria de fazer ressalvas às críticas feitas. 

negociações que ocorreram por todos esses dl~S, 
principalmente hoje, envolvendo as administrações regionals. 
Quero discordar. d? PT, porque, na verdade, sabemos que~ atu~l Governo d1spoe, certas vezes, de uma maioria flut~anta 
aqu, nesta Casa. Podemos dizer que 0 episódio de votaçao d 
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criação da S . PT, Que e~retar1~ d~ Meio Ambiente teve ao seu lado o 
Diant defend1a a cr1açao dessa Secretaria. 

Quero j ~esse Quadro não houve como o Governo - e aqui não 
asiátic~ a~- como seu porta-voz - acompanhar, do continent~ 
margem d, ao bem, _as negociações das regionais, ficando a 
nesta Caos a~ontec1mentos. Pelo menos, os seus líderes aqui 
Que ser sa, te~ negociado em seu nome. Alguns pontos tiveram 
tem de negocla~os, porque são polêmicos. Em política, tudo 
negociaç_ser ~e1to para se evitar um mal maior, e a 
Acham ao, mu1tas vezes, é o caminho. 
Ponto~: q~e as_eme·jas apresentadas serão derrotadas do 
a POlíti Vls~a tecn· ·~. Ent~~:anto, do ponto de vista geral, 
Pontos t~a e a arte da ne;Jciação e, infelizmente, certos 
corresse vera~ de ser negociados, para que o Governo não 
de Passo 0 rlsc~ de ser derrotado, por exemplo, na Regional 
Potenciaf: que e _a mais polêmica. Passos, com toda sua 
Regional ldade, t1nha todas as condições para ser uma 
destaca' mas estava ameaçada pelo prestígio de um colega 
foi encsa, de perder sua Regional. Portanto, o meio termo 
satisfeiontrado: para que as duas cidades ficassem 
na matér~as. ~lem ~isso, outras cidades foram contempladas 
no Subst ~~· . lnclus1ve a minha, cuja emenda foi incorporada 
transfer~dut,vo, bem como mais cinco cidades, que foram 
Obrigao 1 as Para a Regional de Poços de Caldas. Muito 

O Sr. oPre . Votação Sldente - Com a palavra, para encaminhar a 
O Deput 0 Depu!ado J~ão Batista de Oliveira. 

membro d:do Joao Bat1sta de Oliveira- Sr. Presidente, co~o 
POderia ~rente BH-Popular e da Frente Minas-Popular, nao 
Pronunciade,xar de vir aqui, principalmente depois do 
Gostariamento ~o colega Alencar da Silveira Júnior. 

diferente de d1zer que, como membro da Frente, vou ~otar 
SUbstituti~a Banc~da do PT, porque votarei pela apr~v~~ao do 
descentral .0 • _POlS sou entusiasmado com a 1de1a da 

Fui Ve lzaçao das regionais. 
adminis~;~d~r em ~elo_Horizonte por 12 anos e, até hoje, as 
POderes çoes reg1ona1s de Belo Horizonte não exercem seus 
das regi~m _toda_pleni~ude. Entendemos que o aperfeiçoame~to 
~~la Prát~a,s nao_sera feito pelo Legislativo, ma~, ~1m, 
Ja está n ca do dla-a-dia. Belo Horizonte tem 9 reg1ona1s e 
Quando e~ hora de rediscutirmos o assunto. 

cargos na e se ~eferíu à candidatura de oessoas que oc~pam 
Que a F Prefe1tura de Belo Horizonte, gostaria de d1zer 
Pelo con~e~t~ BH-Popular não está inventando nada de novo. 
muito mai~ar 1 ?· Nossos adversários sempre fizeram isso com 
com ~eus me Vlgor do_ que a Frente o fará. A Frente governa 
o Go'erno m~ros e, e evidente, que as pessoas chamadas para 
Quadros P sao aquilo que de melhor a Frente tem nos seus 
apresentaro~tanto: representam o que de melhor a Frente_deve 
Municipal a soc1edade na hora de pedir votos para a Camara 
Gostaria ~ Para a Prefeitura Municipal de Belo Horizont~. 

Que Pediu e louvar a atitude do Prefeito Patrus Anan1as, 
a todos os cand;datos que se retirassem do 
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Governo, até 31/12. É um fato inédito, que não aconteceu em 
nenhum governo do qual participaram os nossos adversários. 
Quero dizer que me sinto muito à vontade para dizer isso, 

porque votarei diferente da Bancada do PT, isto é, pela 
aprovação, pois entendo que devemos aperfeiçoar as 
administrações regionais, no andar da carruagem. Muito 
obrigado. 

- A seguir, vêm à Mesa, sendo deferidos, nos termos do 
inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno, requerimentos 
dos seguintes Deputados, solicitando a retirada dos pedidos 
de destaque das seguintes emendas ao Projeto de Lei nQ 
343/95: Carlos Pimenta- Emenda nQ 39; Gilmar Machado 
Emendas nQs 100 e 102; e Dlinto Godinho- Emendas nQs 14 e 
45. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, 
aprovado o Substitutivo nQ 1, ficam prejudicadas as Emendas 
nQs 1 a 12. A Presidência vai submeter a matéria a votação 
por escrutínio secreto, em virtude da aprovação do 
requerimento do Deputado Rêmolo Aloise. Antes, lembra ao 
Plenário que os Deputados que desejarem aprová-la deverão 
votar "sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão votar 
"não". Em votação, o Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei nQ 
343/95. Esta Presidência convida para atuarem como 
escrutinadores os Deputados Dilzon Melo e Bonifácio Mourão. 
Com a palavra, o 1Q-Secretário, para proceder à chamada dos 
Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 
chamada.) 
-Deposita~ seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Wanderley Avila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

-Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Aílton Vilela- Ajalmar Silva Alberto 
Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso-
Álvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio 
Roberto- Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro-
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elmo Braz - Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
Pereira- Gilmar Machado- Hely Tarquínio- Irani Barbosa-
Ivair Nogueira -Ivo José- João Batista de Oliveira- João 
Leite- Jorge Eduardo de 01 iveira - Jorge Hannas - José 
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças- Luiz Antônio Zanto 
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis Marcos 
Helênio- Maria Olívia -Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Simão Pedro 
Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 
O Sr. Presidente Recomendo aos escrutinadores que 

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

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 



O Sr. Presidente - Votaram 55 Deputados; 
na urna 65 sobrecartas. Os números 
Presidência solicita aos escrutinadores 
apuração dos votos. 
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foram encontradas 
conferem. Esta 
que procedam à 

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados. Votaram 

"não" 13 Deputados. Portanto, està aprovado o Substitutivo 
nQ 1 ao Projeto de Lei nQ 343/95. Aprovado o Substitutivo nQ 
1, ficam prejudicadas as Emendas nQs 1 a 12. 
-A seguir, vêm à Mesa, sendo deferidos, nos termos do 

inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno, requerimentos 
dos seguintes Deputados, solicitando a retirada dos pedidos 
de destaque das segu -tes emendas ao Projeto de Lei nQ 
343/95: Luiz Antônic ~anto - Emenda nQ 53; Jorge Eduardo de 
Oliveira- Emenda nQ 50; e Raul Lima Neto- Emenda nQ 48. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter à votação por 
escrutínio secreto as Emendas nQs 100, 110 e 111, que 
receberam parecer pela aprovação, salvo destaques. A 
Presidência informa ao Plenário que, aprovada a Emenda nQ 
110, ficam prejudicadas as Emendas nQs 15, 25 a 30, 32, 33, 
39, 44, 56 a 62, 67, 70, 73, 79, 87, 90, 96, 102, 105, 106 e 
109. Antes, lembra ao Plenàrio que os Deputados que 
desejarem aprovar a matéria deverão votar "sim", e os que 
desejarem rejeitá-la deverão votar "não". 

o Deputado 
em apreço. 

Questão de O;dem 
Carlos Pimenta- Solicito a leitura das emendas 

O Sr. Presidente- É regimental. Esta Presidência soli~ita 
ao 1Q-Secretàrio que proceda à leitura das Emendas nQS ;JO, 
110 e 111. 
O Sr. Secretário (- Faz a leitura das emendas, 

publicadas, a primeira, na edição de 19/9/95, e as outras 
duas, nesta edição.) 

O Sr. Presidente - Em votação, as emendas com parecer pela 
aprovação, salvo destaques. Convoco os Deputados Dílzon Melo 
e Bonifácio Mourão para atuarem como escrutinadores. Com a 
palavra, o 1Q-Secretário, para proceder à chamada de votação 
secreta. 

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

- Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Antônio Júiio- Aílton 
Vilela- Ajalmar Silva Alberto Pinto Coelho Almir 
Cardoso- Álvaro Antônio - Anivaldo Coelho- Antônio Andrade 
- Antônio Roberto - Arnaldo canarinho Arnaldo Penna 
Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos Murta Carlos 
Pimenta- Clêuber Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues-
Dinis Pinheiro Djalma Diniz Elmo Braz Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
Pereira- Gílmar Machado- Hely Tarquínio- Irani Barbosa-
Ivair Nogueira -Ivo José- João Batista de Oliveira- João 
Leite- Jorge Eduardo de Oliveira -Jorge Hannas- José 
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonidio Bouças- Luiz Antônio Zanto 



Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis 
Helênio- Maria Olívia -Miguel Martini - Olinto 
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos 
Costa - Simão Pedro Toledo Toninho Zeitune 
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Marcos 
Godinho -
Raul Lima 
Sebastião 

Wilson 
Trópia. o Sr. Presidente Recomendo aos escrutinadores que 
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência 
do número de sobrecartas com o de votantes. 

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
o Sr. Presidente - Votaram 63 Deputados; foram encontradas 

na urna 63 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência 
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos 
votos. 
-Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 63 Deputados. Não houve 

voto contrário. Estão aprovadas as Emendas nQs 100, 110 e 
111. Ficam prejudicadas as Emendas nQs 15, 25 a 30, 32, 33, 
39, 44, 56 a 62, 67, 70, 73, 79, 87, 90, 96, 102. 105, 106 e 
109. A Presidência vai submeter à votação por escrutínio 
secreto as emendas que receberam parecer pela rejeição, 
salvo destaques. 
-A seguir, vêm à Mesa, sendo deferidos, nos termos do 

inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno, requerimentos 
dos seguintes Deputados, solicitando a retirada dos pedidos 
de destaque das seguintes emendas ao Projeto de Lei nQ 
343/95: Jorge Eduardo de Oliveira- Emenda nQ 88; Carlos 
Pimenta- Emendas nQs 40, 42 e 49; e Antônio Júlio- Emendas 
nQs 86 e 91. 

O Sr. Presidente - Em votação, as emendas com parecer pela 
rejeição, salvo destaques. A Presidência lembra ao Plenàrio 
que os Deputados que desejarem aprovar a matéria deverão 
votar "sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão votar 
"não". Convido para atuarem como escrutinadores os Deputados 
Dílzon Melo e Bonifácio Mourão. Com a palavra, o 1Q-
Secretário, para proceder à chamada. 
o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Deposita~ seus votos na urna os seguintes Deput2:cs: 
Wanderley Avila - Rêmolo Aloise - Ermano Batista - Antônio 

Júlio- Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alencar da Silveira 
Júnior -Almir Cardoso- Anivaldo Coelho- Antônio Andrade-
Antônio Roberto -Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio 
Mourão- Carlos Murta- Carlos Pimenta- Dílzon Melo- Dimas 
Rodrigues - Durval Ângelo - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Hely Tarquínio -João Batista de Oliveira- João Leite-
Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Braga- José 
Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira Leonídio 
Bouças - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
Maria Olívia -Miguel Martini - Olinto Godinho Paulo 
Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Simão 
Pedro Toledo - Toninha Zeitune. 
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O Sr. Presidente Recomendo aos escrutinadores que 
procedam à abertura da urna e verifiquem a coincidência do 
número de votos com o de sobrecartas. 
-Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente -Votaram 48 Deputados; foram encontradas 

na urna 48 sobrecartas. Solicito aos escrutinadores que 
procedam à apuração dos votos. 
-Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente -Votaram "sim" 3 Deputados; votaram "não" 

45 Deputados. Portanto, estão rejeitadas as Emendas nQs 13, 
14, 16 a 24, 31, 34 a 38, 40 a 43, 45 a 55, 63 a 66, 68, 69, 
71, 72, 74 a 78, 80 a 86, 88, 89, 91 a 95, 97 a 99, 101, 
103, 104, 107 e 108, que receberam parecer pela rejeição. 

Vem à mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, 
em que solicita a retirada do pedido de destaque da Emenda 
nQ 85. A Presidência defere o requerimento, conforme o 
inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. 
A Presidência vai submeter à votação por escrutínio secreto 

a Emenda nQ 47, destacada, que recebeu parecer pela 
rejeição. Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Ibrahim Jacob. 
o Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

o tempo é curto, vou ser ligeiro. 
Apresentamos ao Projeto de Lei nQ 343/95 uma emenda que 

atendeu às necessidades das seguintes cidades que, através 
de abaixo-assinado, nos remeteram um manifesto o 
Governador já tomou conhecimento dele-: Cataguases, Além 
Paraíba, Palma, Ubá, Ervália, Cajuri, Coimbra, Guarani. 
Guidoval, Piraúba, Tocantins, Mercês, Astolfo Dutra, Diogo 
Vasconcelos, Visconde do Rio Branco, Brás Pires, Presidente 
Bernardes, Rio Pomba, Tabuleiro e Silveirânia, entre outras. 
Juiz de Fora era sede de regional com 74 municípios, a 

maior entre as que foram criadas. O que aconteceu? Na última 
hora, reduziram a região administrativa de Juiz de Fora para 
50 municípios, tirando 31 municípios que congregam a região 
de Ubá. Os Prefeitos das cidades da Zona da Mata fizeram um 
abaixo-assinado não aceitando outra sede da região da Mata 
que não fosse Ubá ou Leopoldina. A verdade é que nós, 
modéstia à parte, estudamos bem o assunto e resolvemos 
diminuir para 43 o número de municípios da região 
administrativa de Juiz de For: passando para a de Ubá 3i 
municípios apenas. 
Juiz de Fora está mais ligada ao Rio de Janeiro, todos 

sabem disso. O centro da Zona da Mata está na nossa reg1ao. 
Olhem o mapa e verifiquem. Todos sabem disso. Houve um erro. 
Agora, pegaram Ubá e levaram para Ponte. Nova. que 
praticamente não está dentro da Zona da Mata. E uma cidade 
praticamente fronteiriça com Ouro Preto, mais próxima e 
ligada a Belo Horizonte. 
Então, apresentei essa emenda e justifico mais ainda: Ubá 

tem condições de sediar uma região administrativa. Além de 
tudo, conta com serviços do Estado: coordenadoria da 
Secretaria de Recursos Humanos e Administraç~o. sede de 
diretoria regional de saúde, sede da administração regional 
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fazendária, sede da 38ª Superintendência Regional de Ensino, 
sede de delegacia regional de segurança pública, sede do 21Q 
Batalhão da Polícia Militar, unidade do Corpo de Bombeiros 
bem montada, sede de gerência distrital da COPASA-MG, 
agência do IPSEMG, sede da Gerência do Subdistrito da 
TELEMIG, gerência regional da ECT, unidade do Tiro de Guerra 
do Ministério do Exército, uma agência do BEMGE, uma agência 
do Banco do Brasil, uma agência do Banco Bamerindus, uma 
agência do Banco Itaú, uma agência do Bradesco, duas 
agências da Caixa Econômica Federal uma agência do INSS, e 
faculdades de Direito, Filosofia, ~etras, Matemática e 
outras, com prédio próprio. Quer dizer: a cidade de Ubá 
ficou alijada de um processo injusto, um processo aplicado 
sobre a minha terra. De sorte que não concordo 
definitivamente com essa divisão que foi feita, porque Ubá 
não poderá jamais ficar alijada desse processo. Desculpem-me 
se tomei muito o tempo de vocês. Infelizmente não tenho mais 
tempo. 

Questões de Ordem 
o Deputado Marcos Helênio - São 22 horas e estão todos 

cansados. Essa é uma justificativa bastante válida. Acho, 
até, que o Deputado Ibrahim Jacob está perdendo um pouco a 
oportunidade. Acho que não se justifica mais gastar tanta 
verba quando a coisa já tomou rumo melancólico. Para nós, 
tanto faz "sim" ou "não", a coisa já virou uma confusão, mas 
eu pediria que ninguém ficasse ali distribuindo cédula. Todo 
mundo sabe o que vai votar, não precisa ficar entregando, 
porque isso desmoraliza ainda mais o Legislativo. 
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, com a aprovação 

da Emenda nQ 110, de nossa autoria, que define o anexo as 
regiões administrativas, bem como os municípios que compõem 
cada região, o nosso entendimento é de que todas as emendas 
que tratam da criação de regiões administrativas estão 
prejudicadas. Eu gostaria de que esta Presidência se 
manifestasse a esse respeito. 
o Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, a questão de 

ordem do ilustre Deputado Romeu Queiroz não procede, visto 
que as votações que estabelecemos, inclusive 
regimentalmente, permitem que os destaques não fiquem 
prejudicados pela matéria principal. Temos que seguir no 
processo das votações normais. Isso não procede, é só para 
tentar atrasar o processo das votações. Vamos ganhar tempo. 
O Sr. Presidente- Esta Presidência informa ao ilustre 

Deputado Romeu Queiroz que as emendas que tiveram parecer 
pela rejeição não ficaram prejudicadas. 
A Presidência vai submeter à votação por escrutínio secreto 

a Emenda nQ 47. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados 
que desejarem aprová-la deverão votar "sim'', e os que 
desejarem rejeitá-la deverão votar "não". Solicita mais uma 
vez aos Deputados que procedam à votação após a chamada do 
seu nome, evitando aglomeração próximo à cabine. Em votação, 
a emenda. Convido os Deputados Dílzon Melo e Bonifácio 
Mourão para atuarem como escrutinadores. Com a palavra, o 
1Q-Secretário, para proceder à chamada. 
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O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) (- Faz a 
chamada.) 

- Deposita~ seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Wanderley Avila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

- Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton 
Vilela- Ajalmar Silva Alberto Pinto Coelho :·mir 
Cardoso - Antônio Andrade Antônio Roberto Ar-~ldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dílzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado Hely Tarquínio Irani 
Barbosa- Ivo José- João Batista de Oliveira- João Leite-
Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio-
José Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira- Leonídio 
Bouças - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
Marcos Helênio -Maria Olívia- Miguel Martini Olinto 
Godinho- Paulo Piau - Paulo Schettino Péricles Ferreira-
Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa 
Simão Pedro Toledo - Toninha Zeitune. 

O Sr. Presidente Recomendo aos escrutinadores que 
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência 
do número de sobrecartas com o de votantes. 
-Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 55 Deputados. 

Foram encontradas na urna 55 sobrecartas. Os números 
conferem. Solicito aos escrutinadores que procedam à 
apuração dos votos. 

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram ''sim" 23 Deputados; votaram 

"não" 32 Deputados. Está rejeitada a Emenda nQ 47. 
A Presidência vai submeter à votação por escrutínio secreto 

a Emenda nQ 68, destacada. Com a palavra, para encaminhar. o 
Deputado Bilac Pinto. 

O Deputado Bilac Pinto -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
quero encaminhar substitutivo à emenda do Projeto de Lei que 
o Sr. Governador do Estado encaminhou a esta Casa, criando 
as regiões administrativas. 

Não vou tomar o tempo dos senhores. Quero apenas transmitir 
alguns argumentos que considero importantes. A Regiã? 
Administrativa de Itajubá, cuja criação proponho e submeto a 
apreciação dos colegas, compõe-se de 44 municípios, 
totalizando 350 mil habitantes. A Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais fez o seu estudo e deu parecer favorável, assim 
como o mentor do projeto do Governador. Dr. Roberto Martins. 
Este. inclusive, disse-me: "Deputado Bilac Pinto, não h~ 
nada a fazer. O projeto é perfeito." Submeto, agora, a 
consciência de cada um, essa emenda ao projeto do Governador 
que encaminha as regiões administrativas. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a 
votação por escrutínio secreto. Antes, lembra ao Plenário 
que os Deputados que desejarem aprová-la deverão votar 
"sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão votar "não Em 
votação, a Emenda nQ 68. Convido os Deputaaos Dílzon Melo e 
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Bonifácio Mourão para atuarem como escrutinadores. com a 
palavra, o 1Q-Secretário, para proceder à chamada dos Deputados. 
O Sr. Secretá~io - (- Faz a chamada.) 
O Sr. .Presldente - Recomendo aos escrutinadores, que 
proc~dam a abertura da urna e à verificação da coincidencla 
do numero de_sobrecartas com o de votantes. 

- Os escrut!nadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Pres1dente - Votaram 56 Deputados. Foram encontradas 

na ~r~a . 57 sobrecartas. Os números não conferem. A 
Pres1denc1a torna sem efeito a votação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Romeu Queiroz Sr Presidente, estamos 

~erifican~o inexistência de "quorum·· para a votação. Por 
1sso, ped1mos o encerramento da reunião. 
O _D~put~do Gilmar Machado Gostaria de lamentar a 

sol1c1taçao de recomposição de "quorum". Nunca houv~ 
anulação por diferença de um voto. o resultado não e 
comprometido. 
Querem~s pedir a recomposição do •quorum" e, se for feit~ a 

renovaçao da votação, queremos então que todas as votaçoes 
recom~ce~. ~u~ suspendam todas as pessoas e que façamos 
votaçao 1nd1V1dual. Assim sendo iremos contar. A pessoa 
terá de ir lá votar e começa~ tudo de novo. Queremos 
estabelecer as normas, porque surgiu dúvida a respeito de um 
voto. ~o~e !er acontecido de alguém haver votado e 0 
Secretar1o nao conseguir anotar em virtude do tumulto. Es~e 
voto não interfere no resultado, mas agora querem moc'fica-
lo. 
Assim sendo, entendemos que não há necessidade de se fazer 

a recomposição de "quorum", pois a votação pode ser 
ratificada e a diferença não 1ra interferir no resultad?· 
Portanto, solicitamos esta questão de ordem para que_s~Ja 
considerado válido o processo feito. Caso contrar1~. 
solicitamos a recomposição de "quorum" para a continuaçao 
dos trabalhos. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, é principio e 
regra universal em qualquer processo de eleição que um_voto 
que passou não irá comprometer o resultado. Está consol1dada 
a questão do resultado. Não se anula uma urna por diferenç~ 
que seja inferior a 1%. Portanto, a recomposição de "quorum_ 
deve ser feita para a votação seguinte, mas para esta devera 
prevalecer aquilo que é norma. 
Já vimos, aqui, fatos semelhantes acontecerem, e nunca 

foram levantadas questões a respeito. Um voto não 
compromete. Pode-se descontar um voto que o resultado_não 
ficará comprometido. Esse princípio tem de ser ~arant1d0, 
pois, caso contrário, acontecerá o seguinte: vao querer 
ganhar no grito. Quando o Governo perde, quando sua base 
está dividida, querem decidir no "tapetão". I~so não 
compromete o resultado, que está consolidado, ass1m co~o 
está expressa a vontade dos Deputados desta Casa. Ass1~ 
sendo, entendo que deve-se usar, por analogia, aquilo que e 
princípio em qualquer process~ eleitoral. 
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O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, o que aconteceu foi 
que o número de votos encontrados na urna e o número de 
Deputados votantes só foram apresentados posteriormente à 
apresentação do resultado. Esse não é o procedimento correto 
de votação, pois, normalmente, o que se faz nesta Casa, em 
todo processo de votação, é se anunciar primeiramente o 
número de votos encontrados na urna, e verificar se de fato 
conferem com a listagem dos votantes. Não foi o que 
aconteceu desta vez. Foram anunciados os votos após o 
resultado. Tal procedimento está indicando uma manobra que 
compromete o processo. Portanto, gostaria de retificar todo 
o processo. 

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, eu havia pedido 
a palavra, pela ordem, naquele momento, pois estava 
acontecendo um tumulto muito grande em todas as votações, 
mas o fato estava interessando ao Governo. Houve casos até 
de se colocarem dois envelopes, e isso deveria estar sendo 
filmado, para que tais fatos ficassem registrados. 
O resultado foi o seguinte: houve um total de 57 votos, 

sendo 39 a favor, 16 contra, 1 em branco e 1 nulo. Pode ter 
acontecido erro no controle da Presidência, porque a 
anulação seria desairosa para esta Casa. Isso é 
fisiologismo, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente Esta Presidência informa que está 
expresso no Regimento Interno: não havendo a coincidência do 
número de sobrecartas com o de votantes, está anulada a 
eleição e deve-se fazE· outra. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. ~~esidente, 
todos os Deputados são testemunhas de que, durante o período 
de votação, eu alertava para o que acontecia aqui, ou seja, 
para o número de cabines dentro deste Plenário. Sei que a 
cabine oficial é aquela de acrílico, que está ali. 
Entretanto, a cabine humana estava acontecendo, Sr. 
Presidente. Tal fato foi avisado anteriormente, mas V. Exa. 
deixou correr a votação. 

O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, o Regimento é 
muito claro no seu art. 264, parágrafo único, inciso VI, 
quando fala do processo de votação por escrutínio secreto: 
"abertura da urna, retirada e contagem das sobrecartas e 
verificação de coincidência de seu número com o de 
votantes". Tem que ser anunciado, para depois se proceder à 
abertura dz sobrecartas e à separação dos votos. A Mesa 
está fazenaG um processo fora do Regimento. Nós, inclusive, 
questionamos a validade das votações que já foram 
realizadas. Isso demonstra que o processo que estava sendo 
realizado é viciado, e, se o processo é viciado, coloca em 
risco os resultados anteriores. Colocamos sob suspeita todo 
o processo realizado nesta noite. Esse resultado demonstra 
que a Mesa não estava cumprindo o que diz o Regimento 
Interno. Vamos preparar um recurso. colocando sob suspeita 
todo o processo de votação, porque não estava sendo 
obedecido o que diz nosso Regimento Interno. Sa1mos daqui, 
nesta noitn, com o não-acatamento do nosso Regimento 
Interno. A Presidência, confirmando a suspeição da votação 
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anterior, faz suspeitar que as demais também podem ter 
sofrido fraude. Colocamos sob suspeita todo o processo de 
votação até aqui. o Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, é evidente que, 
após abertos e tornados públicos os votos, não tendo sido 
levantada por nenhum dos interessados questão de ordem 
anterior e a conferência da Mesa não tendo sido feita 
anterior~ente, acredito que está consolidado o resultado. 
Acho que esse cuidado tem de se ter para o processo 
seguinte. Está equivocado o nosso Lider, porque foi processo 
passado, ninguém levantou nada a respeito. Como não se 
conferiu antes a abertura dos votos, não podemos fazer nada, 
porque, senão, o jogo fica de cartas marcadas, quer dizer, 
depois que se abriram os votos, como todos sabiam, levantar 
uma questão que deveria ser anterior á conferência do número 
de sobrecartas com o número de votantes fica meio 
extemporâneo. Essa é uma questão a que não compete recurso, 
companheiro Gilmar Machado. Essa questão já está 
consolidada. Voto consolidado, contado, não teria como ser 
conferido ou recorrido em função dessa questão do Regimento. 
o Sr. Presidente - Esta Presidência informa que não foi 

manifestada proclamação da votação por não ter acontecido a 
coincidência do número de votantes. Quanto à matéria já 
votada, é matéria vencida. 

Esta Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para recomposição de "quorum''. 

O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 36 Deputados. 

Portanto, não há "quorum" para votação. 
Questão de Ordem 

O Deputado Gilmar Machado -O número não permite votação, 
mas permite discussão. Contudo, como estamos em processo de 
votação, isso não seria possível. 
Gostaria de requisitar as fitas, porque V. Exa. deveria ter 

feito o anúncio do número de pessoas que votaram. Então, 
gostaríamos de fazer a conferência, porque, se isso não foi 
feito, houve um descumprimento do Regimento e, portanto, nos 
cabe recurso. Assim, gostaríamos de requisitar à Mesa, em 
questão de ordem, as fitas, visto que esta matéria ainda não 
foi concluída. O processo de votação foi suspenso e, 
portanto, podemos requisitar as fitas e o fazemos, agora, 
por meio de questão de ordem, para que possamos conferir 
como se deu o processo. A Mesa tem que se comportar de 
acordo com o que determina o Regimento. Não se comportando 
de acordo com o Regimento, evidentemente, nos cabe recurso. 
Então, gostaríamos de entrar com essa questão de ordem, 
solicitando que, até amanhã de manhã, tivéssemos acesso a 
essas fitas, para que pudéssemos nos manifestar na reunião 
da manhã. 

O Sr. Presidente- A Presidência vai solicitar à assessoria 
que providencie a fita, para que seja repassada ao Deputado. 

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

votação e estando o Projeto de Lei nQ 343/95 sobrestando as 
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demais matérias, a Presidência encerra a reunião e convoca 
os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 20, às 9 
e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
ordinária deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a 
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 
* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 20 DE SETEMBRO DE 1995 

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

Quest6es de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; 
inexistência de número regimental para continuação dos 
trabalhos - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Ás 9h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise- Maria José Haueisen-

Ibrahim Jacob - Ermano Batista- Antônio Júlio Aílton 
Vilela- Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da 
Silveira Júnior -Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Anderson 
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto 

Arnaldo Canarinho Arnaldo Penna Bilac Pinto 
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro-
Durval Ângelo - Elmo Braz - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
João Batista de Oliveira- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Braga - José Henrique- Kemil Kumaira- Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olívia- Mauri Torres 
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune -Wilson 
Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reun1ao. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o 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 
restriç6es. 

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

Presidência vai passar à 2ª parte da r~ .n1ao, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Quest6es de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados 

e Sras. Deputadas, nossa questão de ordem se baseia no art. 
264 do Regimento Interno, que trata do processo de votação 
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que estamos realizando, ou seja, do voto secreto. Ontem à 
noite, fizemos uma solicitação e, hoje pela manhã, obtivemos 
a fita com a gravação do processo de votação, e ela deixa 
muito claro que o Regimento Interno estava sendo 
desrespeitado no encaminhamento das votações. Isso porque os 
itens nQs VI, VII e VIII não estavam sendo cumpridos pela 
Mesa. o Regimento é muito claro e diz o seguinte, Sr. 
Presidente: "VI - abertura da urna, retirada e contagem das 
sobrecartas e verificação de seu número em relação ao de 
votantes; VII - ciência ao Plenário da coincidência entre o 
número de sobrecartas e o de votantes; e VIII -abertura das 
sobrecartas e separação das cédulas de acordo com o 
resultado obtido". o que está sendo feito é que os votos estão sendo contados 
para que, depois, então, a coincidência do número de 
sobrecartas com o total de votantes seja verificada. Isso 
fez, ontem, a Mesa, dentro de uma manobra normal, que, 
lamentavelmente, ainda ocorre nesta Casa, porque os 
envelopes eram colocados em cima da mesa para que os 
parlamentares chegassem e os pegassem, sendo que o Regimento 
diz que eles devem ser rubricados e entregues pelos 
Secretários um a um. Esse processo não ocorreu, demonstrando 
que, lamentavelmente, está viciado. Queremos solicitar o 
cumprimento do Regimento em todas as votações e dizer que 
estaremos atentos a partir de agora, com relação a cada 
resultado e ao procedimento em si. Verificando-se o que 
ocorreu ontem, pediremos a imediata suspensão de todos os 
trabalhos, porque, se não fizermos isso, colocamos em risco 
a idoneidade desta Casa e deixamos claro para os Deputados 
que o processo que estamos realizando não é sério. Esta fita 
aqui comprova que o que fizemos, ontem à noite, não foi 
muito correto e sério. Isso depõe contra o Poder 
Legislativo. Espero que V. Exa., que está na condução dos 
trabalhos, possa fazer com que o Regimento Interno desta 
Casa seja cumprido. 

Como Presidente, cabe a V. Exa. o cumprimento do Regimento 
Interno. V. Exa. também tem responsabilidade se o Regimento 
não for cumprido, porque lhe compete fazer com que seja 
cumpric~. A questão de ordem que formulamos é exatamente 
para garantir que não volte a acontecer o que aconteceu 
ontem à noite. Que V. Exa. zele pelo nome deste Poder, bem 
como pelo cumprimento do Regimento Interno. Que tenhamos 
votações corretas, e não como as que tivemos ontem à noite, 
que depõem contra este Poder. Muito obrigado. 
o Deputado Raul Lima Neto- Sr. Presidente, ouvimos, agora, 

a palavra do nosso companheiro Gilmar Machado e temos, com 
pesar, de concordar com ele. Esta Casa deve ser respeitada 
pela sua função e pela sua responsabilidade. Ela representa 
o Poder Legislativo máximo no Estado de Minas Gerais. 

Temos, em nossas mesas, o painel eletrônico que poderia e 
deveria ser usado, mas não é usado. Chego a acreditar com 
pesar, que isso acontece por conveniência - conveniênci~ que 
vem afrontar a liberdade que cada Deputado deveria ter como 
representante eleito pelo povo, como aquele que representa o 
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segmento que o colocou aqui. Se usarmos o painel eletrônico, 
o eleitor não terá nenhuma dúvida, bem como não haverá 
nenhuma possibilidade de reclamação. 

Fico abismado que até hoje não tenha sido consertado. É a 
coisa mais simples. Eu até me coloco à disposição de V. 
Exas., se quiserem, para trazer um técnico que conserte esse 
painel. Em dois dias, ele vai estar funcionando. E aí não 
haverá a menor possibilidade de dúvida com respeito à 
votação. Não haverá a menor possibilidade de haver pessoas 
que venham, com as suas palavras, denegrir esta Casa, às 
vezes, com razão, ou, pelo menos, deixando a dúvida de que 
estejam com razão. Chamo a atenção de v. Exa. e peço-lhe 
que, pelo alto espírito público que tem, se alinhe conosco 
para que tenhamos o painel eletrônico funcionando, se 
possível nesta semana ainda, de modo que não haja mais 
possibilidade de serem levantadas dúvidas, como essa, que 
muito entristece o nosso coração. Muito obrigado. 

O Deputado Romeu Queiroz Sr. Presidente, não temos 
•quorum" para dar continuidade aos trabalhos. Solicito, 
então, o encerramento da reunião, de plano. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a matéria constante na 
pauta, esta Presidência vai determinar seja feita a chamada 
para a recomposição de "quorum• e solicita ao Sr. Secretário 
que proceda à chamada. 

O Sr. Secretário (Deputado Dílzon Melo) (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados; 3 
Deputados se encontram em comissões. Não há, portanto, 
•quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convoca 

os Deputados para a deliberativa de logo mais, às 14 horas, 
com a ordem do dia jà publicada, e para a extraordinária, 
também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA Sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas do dia trinta de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Irani Barbosa, Gilmar Machado e Arnaldo Penna, 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Irani Barbosa. declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aorovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que 
a reunião se destina a apreciar as matérias da pauta. 
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 Gilmar Machado procede à leitura de 
requerimento de autoria do Deputado Almir Cardoso, no qual 
se solicita o comparecimento à Comissão dos Srs. Eduardo 
Matarazzo Suplicy, Senador da República, Antônio Ruiz 
Ibanez, Secretário de Educação do Distrito Federal, e José 
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Roberto Magalhães Teixeira, Prefeito de Campinas, SP, para 
discorrerem sobre o Projeto de Lei nQ 380/95, que institui o 
Programa de Renda Mínima para Famílias Que Possuem Filhos em 
Situação de Risco, no Estado de Minas Gerais. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado. Prosseguindo, a 
Presidência submete a votação os Requerimentos nQs 30 a 50, 
83 a 86, 88 a 99, 112 a i22, 154, 156, 158 a 163, 173 a 180, 
194, 210 a 214, 221, 24C a 244, 281 a 284, 289 a 294, 298 a 
309, 328 a 337, 341 a 345, 354, 360 a 364, 375 a 380, 390 a 
393, 395 a 398, 412 a 419, 425 a 428, 439, 441, 442, 447 a 
451, 458, 459, 468 a 470, 487 a 490, 492 a 496, 512 a 522, 
526 a 531, 534 a 538, 543, 547, 548, 559 a 562, 564 a 566, 
572 a 575, 586 a 592, 624 a 626 e 635 a 641/95, do Deputado 
Wanderley Ávila; 148 e 191/95, do Deputado Paulo Schettino; 
184/95, do Deputado Alencar da Silveira Júnior; 236, 404 e 
406/95, do Deputado Carlos Pimenta; 255/95, do Deputado João 
Batista de Oliveira; 261 e 326/95, do Deputado Ivair 
Nogueira; 269/95, do Deputado Paulo Piau; 358, 374 e 479/95, 
do Deputado Marcelo Cecé; 438/95, do Deputado Jorge Hannas; 
481/95, do Deputado Arnaldo Canarinho; 509 e 568/95, do 
Deputado Alberto Pinto Coelho, e 630/95, do Deputado Marcos 
Helênio. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados. Logo após, a Presidência submete a 
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei nQs 161, 176, 187, 202, 204 e 225/95, os 
quais são 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, 19 de setembro de 1995. 
Irani Barbosa, Presidente- João Leite- Gilmar Machado-

Anderson Adauto. ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA,-HÍDRICA E MINERÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia trinta de agosto de mil 
novecentos e noventa ~ cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Sebastião Helvécio e 
Péricles Ferreira (substituindo este ao Deputado Kemil 
Kumaira, por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
Comissão supracitada: Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Sebastião Helvécio que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a pauta. Em 
seguida, o Presidente passa à leitura do Ofício nQ GDN 
57/95, do Sr. Aloísio Vasconcelos, Diretor Regional da 
Siemens, que presta informações sobre a implantação do 
sistema telefônico DOR naquela empresa, e do Ofício S/NQ, do 
Instituto de Geociência do Centro de Extensão da UFMG, que 
encaminha à Comissão informações gerais sobre cursos a serem 
realizados por aquele órgão. A seguir, a Presidência 
redistribui ao Deputado Sebastião Helvécio, no 1Q turno: o 
Projeto de Lei nQ 185/95, de autoria do Deputado Carlos 
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Murta; designa esse parlamentar para relatar o Requerimento 
nQ 617/95, do Deputado Carlos Pimenta, e o Deputado Péricles 
Ferreira para relatar, no 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 
40/95, do Deputado Sebastião Navarro, o qual revoga o art. 
2Q da Lei nQ 10.690, de 15/04/92, e o Re~~erimento nQ 
612/95, do Deputado Carlos Pimenta. Passandc à 2ª parte da 
reun1ao, o Presidente faz a leitura de informação da 
Consultoria. :~seada em estudos realizados sobre o Ofício nQ 
130/95, da :~;.ara Municipal de Araxá, que conclui por se 
convidarem os representantes desse órgão municipal e da 
Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá - COMIPA - para 
participarem de reunião da Comissão, visando a encontrar, 
juntamente com os membros da Comissão, uma solução para os 
problemas de relacionamento entre a empresa e os 
representantes municipais. Colocada em votação, é aprovada a 
sugestão. Logo após, o Presidente passa à leitura de 
requerimento do Deputado Anivaldo Coelho, em que solicita 
seja convidado o Presidente da COMIG para esclarecer 
questões referentes ao setor minerário, na Comissão. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Encerrada 
essa fase, o Deputado Sebastião Helvécio emite parecer para 
o 1Q turno do Projeto de Lei nQ 185/95, mediante o qual 
conclui pela aprovação da matéria com a Emenda nQ 1. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se 
lavre a ata e encerra os trabalhos. 
~ala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Alvaro Antônio, Presidente - Anivaldo Coelho - Sebastião 

Helvécio. 
ATA DA la REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO- PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, INVESTIGAR A 
DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA PELA CODEVASF, NA IMPLANTAÇÃO DO 
~ROJETO GURUTUBA, NA REGIÃO NORTE DE MINAS 
As quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Antônio Roberto, Dimas Rodrigues, 
Jairo Ataíde, Carlos Pimenta, Irani Barbosa e Geraldo 
Nascimento (substituindo este ao Deputado Almir Cardoso, por 
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Antônio Roberto, declara abertos os trabalhos 
e esclarece que não há ata a ser lida por ser a primeira 
reunião da Comissão. Em seguida, a Presidência informa aue a 
reunião tem por finalidade eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, designar o relator da matéria e programar os 
trabalhos da Comissão. Passando-se à eleição, a Presidência 
determina a distribuição das cédulas, devidamente 
rubricadas, convida o Deputado Carlos Pimenta para atuar 
como escrutinador e solicita aos Deputados que procedam à 
votação, o que é feito de imediato. Encerrada a votação, o 
Deputado Carlos Pimenta procede ~ leitura dos votos 
apurados. Em seguida, a Presidência proclama o seguinte 
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resultado: são eleitos Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, os Deputados Antônio Roberto e Dimas 
Rodrigues, ambos com seis votos. O Presidente "ad hoc" dá 
posse ao Vice-Presidente eleito e, em seguida, lhe transfere 
a Presidência dos trabalhos. Já investido no cargo, o 
Deputado Dimas Rodrigues dá posse ao Deputado Antônio 
Roberto, que, assumindo a Presidência da Comissão, agradece 
a seus pares a confiança nele depositada e designa o 
Deputado Carlos Pimenta para relatar a matéria. Encerrada a 
1ª parte dos trabalhos, a Presidência passa à 1ª fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. O Presidente propõe sejam as reuniões ordinárias 
da Comissão realizadas às quartas-feiras, às 14h30min. 
Submetida a discussão e votação, é aprovada a proposta. O 
Deputado Carlos Pimenta encaminha à Mesa requerimento de sua 
autoria, no qual solicita seja convidado o Sr. Ciriaco Cerpa 
Menezes, Superintendente Regional da CODEVASF em Minas 
Gerais, para prestar esclarecimentos sobre a desapropriação 
realizada por esse órgão na implantação do Projeto Gurutuba, 
na região Norte de Minas. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1995. 
Antônio Roberto, Presidente Carlos Pimenta Dimas 

Rodrigues - Paulo Piau. 
ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO- PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, INVESTIGAR A 
DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA PELA CODEVASF NA IMPLANTAÇÃO DO 
PROJETO GURUTUBA, NA REGIÃO NORTE DE MINAS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia seis de setembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Antônio Roberto, Dimas Rodrigues, 
Carlos Pimenta, Irani Barbosa e Paulo Piau, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Antônio Roberto, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Carlos Pimenta que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa 
aos Deputados que a reunião se destina a eleger o Vice-
Presidente da Comissão e a ouvir o Sr. Ciríaco Cerpa de 
Menezes, Superintendente Regional da CODEVASF, que prestará 
esclarecimentos sobre o Projeto Gurutuba. A Presidência 
convida-o a tomar assento à mesa e informa aos membros da 
Comissão que tornou sem efeito a eleição anterior para o 
cargo de Vice-Presidente, tendo em vista o impedimento, 
previsto no art. 111, § 1Q, do Regimento Interno, uma vez 
que o Deputado.Dimas Rodrigues, eleito anteriormente, é o 
autor do requer1mento que deu origem à Comissão. Em seguida, 
o Presidente determina à assessoria que proceda à 
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado 
Paulo Piau para atuar como escrutinador. Encerrada a 
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votação, o Deputado Paulo Piau procede à leitura dos votos 
apurados, e a Presidência proclama o resultado: é eleito 
Vice-Presidente, com quatro votos, o Deputado Almir Cardoso. 
A Presidência informa que, devido à ausência do Deputado 
Almir Cardoso, sua posse fica para a prox1ma reunião. Em 
seguida, o Presidente passa a palavra ao Deputado Carlos 
Pimenta, que, como relator da matéria, expõe os motivos de 
seu requerimento convidando o Superintendente da CODEVASF. 
Logo após, o Deputado Dimas Rodrigues, autor do requerimento 
que originou a Comissão, usa da palavra para fazer sua 
exposição de motivos. Em seguida, o Sr. Ciríaco Cerpa de 
Menezes faz detalhada explanação sobre as desapropriações 
para implantação do Projeto Gurutuba e sobre o Projeto 
Jaíba; faz um breve relato da história dos colonos da região 
onde a CODEVASF vem desenvolvendo seus trabalhos e responde 
às perguntas formuladas pelos parlamentares. Encerrados os 
debates, a Presidência informa que os assuntos ventilados na 
reunião se encontram registrados nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados e do Sr. Ciríaco Cerpa de 
Menezes, e convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 13 de setembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Almir Cardoso João Leite -

Paulo Piau. 
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO- PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, INVESTIGAR A 
DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA PELA CODEVASF NA IMPLANTAÇÃO DO 
PROJETO GURUTUBA, NA REGIÃO NORTE DE MINAS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia treze de setembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Almir Cardoso, João 
Leite e Paulo Piau, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Deputado Carlos Pimenta assume a 
Presidência, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado João Leite que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Em seguida, a Presidência esclarece ter a reunião 
a finalidade de dar posse ao Vice-Presidente, Deputado Almir 
Cardoso, e discutir assuntos de interesse da Comissão. 
Verificada a ausência do Presidente, Deputado Antônio 
Roberto, o Deputado Carlos Pimenta informa que o ato de 
posse do Vice-Presidente fica transferido para a prox1ma 
reunião. Passando-se à 2ª parte da reunião. a Presidência 
faz a ·~·~ura do requerimento, de autoria do Deputado Dimas 
Rodrigus por meio do qual solicita seja realizada 
audiência da Comissão no Município de Janaúba. com a 
finalidade de se ouvirem pessoas atingidas pelo processo de 
desapropriação para implantação do Projeto Gurutuba, 
realizada pela CODEVASF. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. A seguir, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, convoca os membro~ da Comissão 
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para a próxima reun1ao ordinária, determina que se lavre a 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Antônio Roberto, Presidente - Almir Cardoso - Irani Barbosa 

- Olinto Godinho e Dimas Rodrigues. 
ATA DA 10ª REUNIÃO 9RDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 
Às nove horas e trinta minutos do dia quatorze de setembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz, 
Geraldo Rezende, Clêuber Carneiro, Marcos Helênio e Alencar 
da Silveira Júnior, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, 
declara abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se 
destina a apreciar as proposições constantes na pauta. A 
seguir, solicita ao Deputado Romeu Queiroz que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, q~e. lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, redistribui 
ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei nQ 
41/95. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, passa-se à 2ª 
fase da Ordem do Dia. O Presidente passa a palavra ao 
relator do Projeto de Lei nQ 52/95, no 2Q turno, Deputado 
Marcos Helênio, que emite parecer mediante o qual conclui 
pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1Q turno. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a 
palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior emite parecer 
sobre o Projeto de Lei nQ 41/95, mediante o qual conclui 
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 1. 
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Em 
seguida, o Presidente passa a palavra ao relator dos 
Projetos de Lei nQs 235 e 241/95, Deputado Clêuber Carneiro, 
que profere pareceres mediante os quais conclui pela 
aprovação dos Projetos de Lei nQs 235/95 com as Emendas ngs 
1 a 4; e 241/95 com as Emendas nQs 1 e 2. Colocados em 
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres 
aprovados por unanimidade. A seguir, o Deputado Marcos 
Helênio emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 253/95, 
mediante o qual opina por sua aprovação com a Emenda nQ 1. 
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições 
sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. Com a 
palavra, o Deputado Marcos Helênio emite parecer sobre o 
Projeto de Resolução nQ 238/95, mediante o qual conclui pela 
aprovação da proposição, no 2Q turno, na forma do vencido no 
1Q turno. Colocada em discussão e votação, é aprovada a 
proposição. Dando prosseguimento, o Deputado Clêuber 
Carneiro, relator do Requerimento nQ 599/95, emite parecer 
mediante o qual conclui por sua aprovação com a Emenda nQ 1. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovadas a 
proposição e a Emenda nQ 1. Em seguida, o Presidente passa a 
palavra ao Deputado Geraldo Rezende, relator dos 
Recuerimentos nQs 629 e 634/95, o qual emite pareceres 
me~~ante os quais conclui pela aprovação do Requerimento nQ 
629/95 e do Requerimento nQ 634/95 na forma do Substitutivo 
nQ 1, que, submetidos a votação, são aprovados. A seguir, o 



z 
(5 

"' -~ . .., 
E o 
:S 
C> 

"' "' E 
"' c;; 
Vi 
C> 

"O 

"' "' ·4: 
"' -.; 
c. 
o 
"' "' C> c. 
E 

647 

Presidente informa que, conforme entendimentos mantidos na 
8ª Reunião Ordinária da Comissão, no dia 24 último, a 
propósito de requerimento de autoria do Deputado Antônio 
Júlio, cuja proposta é a criação de uma comissão especial 
para verificar junto ao Banco Central a situação real da 
MinasCaixa, a visita dos parlamentares ao referido Banco 
está marcada para o dia 10 próximo, terça-feira, às 10 
horas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio, Alencar da 

Silveira Júnior, Geraldo Rezende, Ivair Nogueira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
- NQ 5/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço 
objetiva instituir gratificação de tempo integral para o 
ocupante de cargo de provimento efetivo do Quadro da Polícia 
Civil de que trata a Lei nQ 6.499, de 4/12/94, e dá outras 
providências. 
Publicado no "Diário do Legislativo" de 5/8/95, o projeto 

foi encaminhado a esta Comissão para ser apreciado sob os 
aspectos jurídico-constitucionais, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Na mensagem que encaminhou o projeto a esta Casa 
Legislativa, o Chefe do Poder Executivo solicitou regime de 
urgência para a tramitação da matéria. Todavia, por tratar-
se de projeto de lei complementar, para cuja aprovação é 
necessário "quorum" especial, não é lícita a solicitação de 
urgência por iniciativa do Governador do Estado, consoante o 
disposto no art. 69, § 2Q, da Constituição mineira. 

Fundamentação 
O projeto em exame tem por escopo, entre outras coisas, 

estimular o exerc1c1o da atividade policial civil. 
instituindo gratificação de tempo integral, no percentual ae 
101., incidente sobre a remuneração inerente ao cargo efetivo 
do servidor do Quadro da Polícia Civil de que trata a Lei nQ 
6.499, de 4/12/94. 

Ademais, a proposição pretende criar, na estrutura orgânica 
da Procuradoria-Geral do Estado, o Centro de Cálculo, 
Liquidação e Avaliação, com a finalidade de elaborar 
cálculos de liquidação e laudos em processos judiciais ou 
extrajudiciais em que o Estado for parte, além de prestar 
assistência técnica ao Procurador do Estado em casos de 
perícia. 
A matéria em apreço envolve remuneração de servidor 

pú~lico, uma vez que cria vantagem pecuniária na modali~ade 
de gratificação, e instituição de unidade administrativa, ou 
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seja, órgão público subordinado à Procuradoria-Geral do 
Estado. Tanto num caso quanto no outro, a matéria deve ser 
disciplinada por intermédio de lei formal, devendo ser 
apreciada por este parlamento e sancionada pelo Chefe do 
Poder Executivo, em conformidade com o comando contido no 
art. 61, VIII e XII, da Constituição Estadual. 

Não há como negar que a fixação de remuneração e a criação 
de órgãos públicos constituem matéria intimamente 
relacionada com a discricionariedade do Governador do 
Estado, que poderá utilizar os mecanismos que reputar mais 
convenientes para o aperfeiçoamento da atividade 
administrativa, no intuito de melhor atender ao interesse 
coletivo, finalidade indispensável à administração pública. 
Aliás, o princípio da finalidade, embutido no postulado da 
legalidade, consta no art. 37, "caput", da Carta Magna e 
exige que a atuação do poder público seja norteada pela 
satisfação do interesse público. 

Por outro lado, a Carta mineira enumera, no art. 66, III, 
as matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado, 
entre as quais se enquadra a constante na proposição sob 
comento. Assim, sob o ponto de vista formal, não existe 
nenhum óbice jurídico que inviabilize a normal tramitação do 
projeto nesta Casa Legislativa. 
Segundo o ensinamento do ilustre mestre Hely Lopes 

Meirelles, "gratificações são vantagens pecun1ar1as 
atribuídas precariamente aos servidores que estão prestando 
serviços comuns da função em condições anormais de 
segurança, salubridade ou onerosidade (gratificações de 
serviço), ou concedidas como ajuda aos servidores que 
apresentem os encargos pessoais que a lei especifica 
(gratificações pessoais). As gratificações -de serviço ou 
pessoais- não são liberalidades puras da administração; são 
vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do 
serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, 
que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem 
geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção". 
("Direito Administrativo Brasileiro", 16. ed. São Paulo, 
"Revista dos Tribunais", 1991, p. 404). 
Apenas a título de ilustração, assinale-se que não existe 

uma sistematização legal e uniforme quanto aos motivos 
ensejadores da criação de adicionais e gratificações, de tal 
maneira que o fundamento dessas vantagens pecuniárias varia 
de acordo com a lei específica que as prevê. Na verdade, 
nossa legislação ainda vacila no tocante à natureza jurídica 
da gratificação e do adicional, confundindo ambos os 
institutos por não fixar os critérios básicos que devem ser 
observados para a distinção entre tais benefícios. 

As gratificações podem incidir sobre o vencimento ou sobre 
a remuneração do servidor, na forma que a lei determinar, e 
podem ser acumuladas, desde que não apresentem o mesmo 
título ou idêntico fundamento de vantagens pecuniárias 
anteriores, a fim de não contrariar o comando normativo do 
art. 37, XIV, da Constituição Federal. 
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Entretanto, o art. 1Q do projeto apresenta vício de 
inconstitucionalidade, uma vez que prevê a instituição de 
gratificação de forma incompatível com o supracitado 
dispositivo constitucional. Em razão disso, apresentamos, na 
conclusão deste parecer, a Emenda nQ 1, cuja finalidade é 
adequar a redação do referido artigo ao ordenamento jurídico 
vigente. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, concluímos pela juridicídade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei 
Complementar nQ 5/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 
"!-t. 1Q - Fica instituída gratificação de tempo 

nc ~ercentual de 10% (dez por cento), incidente 
remuneração inerente ao cargo efetivo do servidor 
da Polícia Civil de que trata a Lei nQ 6.499, 
dezembro de 1994.". 
Sala das Comissões. aos 29 de agosto de 1995. 

integral, 
sobre a 

do Quadro 
de 4 de 

Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 
- Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 270/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em 
epígrafe objetiva instituir a Campanha Estadual de Prevenção 
da AIDS e das demais doenças sexualmente transmissíveis. 

Publicada em 2/6/95, foi a proposição distribuída a esta 
Comissão para. nos :ermos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regimento I~~erno, ser examinada quanto aos aspectos 
:? juridícídade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
Por meio do projeto em exame, pretende-se seja instituída a 

Campanha Estadual de Prevenção da AIDS e das demais doenças 
sexualmente transmissíveis. 

Refletindo uma preocupação de grande relevância do 
parlamentar, a proposição objetiva esclarecer a população 
sobre as causas de tais doenças e, principalmente, sobre o 
modo de evitá-las. Além disso, o autor do projeto pretende 
seja extinta qualquer discriminação contra os portadores do 
vírus da AIDS. 
Ressalte-se que a medida proposta tem caráter preventivo, 

que se insere adequadamente nas diretrizes estabelecidas no 
texto constitucional. 
Conforme dispõe o art. 61 da Constituição Estadual. cabe à 

Assembléia Legislativa dispor sobre todas as matérias de 
competência do Estado, especificamente a do inciso XVII do 
mesmo artigo, a qual é decorrente da competência comum 
prevista no art. 23 da Constituição da República. 
Ora, o art. 23, inciso II, da Carta Federal prescreve que é 

competência dos Estados, comum ao Distrito Federal e aos 
Municípios "cuidar G2 saúde e assistência pública, da 

~ 
~ 
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proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência". 
(grifo nosso). 
O art. 24, XII, do mesmo diploma constitucional dispõe 

sobre a competência da União, dos Estados e do Distrito 
Federal para legislarem concorrentemente sobre a proteção e 
a defesa da saúde. 

Já a Carta mineira, em seu art. 186, II, disciplina sobre a 
obrigatoriedade de o poder público manter a população 
informada acerca dos riscos e danos à saúde, e sobre as 
medidas de prevenção e controle das doenças. 

Assim, não vislumbramos nenhum óbice à tramitação da 
matéria. 

Entretanto, 
apresentamos, 

com vistas ao aperfeiçoamento do projeto, 
ao final deste parecer, a Emenda nQ 1. 

Conclusão 
Pelo exposto, 

constitucionalidade 
270/95 com a Emenda 

concluímos pela juridicidade, pela 
e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 1Q- Fica instituída a Campanha Estadual de Prevenção 

da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS - e das 
demais doenças sexualmente transmissíveis, a ser veiculada 
nos estabelecimentos públicos de ensino e de saúde, nas 
repartições públicas, nas penitenciárias, e em outros locais 
a critério das autoridades sanitárias competentes. 

Parágrafo único - A campanha de que trata esta lei será 
desenvolvida prioritariamente nas regiões ou localidades 
consideradas de maior risco.". 
Sala das Comissões, 5 de julho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente Arnaldo Penna Marcos 

Helênio - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 278/95 
(Novo Parecer, nos Termos-do Art. 138, § 2Q, do Regimento 

Interno) 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado João Leite, o projeto em epígrafe 

define medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe 
o uso do cigarro e similares nos locais que estabelece. 

Publicada em 3/6/95, a proposição foi encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Tendo sido rejeitado o parecer do Deputado Anivaldo Coelho, 
em reunião anterior, passamos à fundamentação do novo 
parecer, nos termos do supracitado dispositivo regimental. 

Fundamentação 
A medida proposta visa à proteção contra um mal que nos 

atinge diariamente. Como é sabido, o tabagismo pode trazer 
sérias conseqüências à saúde, expondo a riscos de doe~ças 
graves tanto os fumantes ativos como os passivos, estes 
vítimas involuntárias, quase sempre absolutamente ignorados 
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e à margem de qualquer proteção preventiva oferecida pelo 
poder público. 
Conforme o disposto nos arts. 196 e 186 :as Constituições 

Federal e Estadual, a saúde é dever do E~:ado e direito de 
todos, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doenças. 

Nos termos do inciso II do art. 186 da Carta mineira, o 
direito à saúde implica, entre outras garantias, o acesso às 
informações de interesse para a saúde. 

No âmbito infraconstitucional, a Lei nQ 8.080, de 19/9/90, 
em seu art. 2Q, estatui que o Estado tem o dever de prover 
as condições indispensáveis para garantir a saúde a todos. 
Registre-se que na legislação estadual estão em vigência a 

Lei nQ 7.622, de 17/12/79, que proíbe o uso de fumo em 
coletivos intermunicipais, com a nova redação dada pela Lei 
nQ 10.196, de 28/6/90; a Lei nQ 10.478, de 9/7/91, que 
dispõe sobre a proibição de fumar nos coletivos 
interestaduais ao longo do seu trajeto em território do 
Estado; e a Lei nQ 9.731, de 9/12/88, que proíbe fumar em 
recintos que menciona e dá outras providências. 
O projeto em tela propõe a revogação da Lei nQ 9.731, de 

1988, o que nos parece extremamente válido, considerando-se 
a maior abrangência do projeto, haja vista as penalidades a 
serem impostas caso não sejam observadas as exigências 
estabelecidas. 
Entretanto, com o intuito de aperfeiçoar o projeto quanto à 

técnica legislativa e com vistas à eficácia da futura lei, 
propomos, ao final deste parecer, o Substitutivo nQ 1. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
278/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 278/95 
Define medidas para cÕmbater o tabagismo no Estado e proíbe 

o uso do cigarro e de similares nos locais que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- O Estado adotará medidas educativas e restritivas 

com vistas a combater a prática do tabagismo em seu 
território. 
Art. 2Q -As medidas educativas objetivam esclarecer a 

população acerca dos males causados peio tabagismo, 
compreendendo, entre outras: 

r - a promoção de campanhas nas escolas estaduais; 
II - a afixação de avisos, placas ou cartazes nos locais 

mencionados nesta lei. 
Art. 3Q - Fica proibida a prática do tabagismo no interior 

dos recintos fechados das repartições públicas, das escolas, 
dos hospitais, dos postos de saúde e dos centros de lazer 
sob a responsabilidade do Estado. 

Parágrafo único - A proibição de que trata o "caput" deste 
artigo abrange os atos de acender, conduzir acesos ou fumar 
cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou similares. 

Art. 4Q Nos est~belecimentos onde vigora a proibição-

~ 
~ 

que trata esta lei, são obrigatórias a afixação e a 
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manutenção permanente de avisos, placas ou cartazes em 
locais de fácil visibilidade. 
Parágrafo único - Os estabelecimentos a que se refere o 

"caput" deste artigo disporão de salas reservadas ou 
corredores com janelas, onde será permitida a prática dos 
atos definidos no parágrafo único do art. 3Q. 
Art. 5Q O titular de cargo de direção, chefia, 

coordenação, ou equivalente, zelará pelo cumprimento do 
disposto nesta lei. 

§ 1Q -Ao constatar infração ao disposto no art. 3Q, o 
servidor referido no "caput" deste artigo advertirá o 
infrator para que este utilize os locais mencionados no 
parágrafo único do art. 4Q desta lei, podendo determinar que 
ele se retire do estabelecimento, se persistir na infração. 

§ 2Q - Em se tratando de ocupante de cargo, emprego ou 
função pública, a reincidência sujeitará o infrator a: 

I - advertência escrita; 
II - multa, no valor de 5 (cinco) UPFMGs (Unidades Padrão 

Fiscal de Minas Gerais), acrescida de metade desse valor, a 
cada ocorrência que se seguir, sempre garantida a defesa 
prévia. 
Art. 6Q -Os recursos provenientes da aplicação da multa 

referida no artigo anterior serão utilizados na promoção das 
medidas educativas previstas no art. 2Q desta lei. 
Art. 7Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 90 (noventa) dias. 
Art. 8Q- Esta lei entra em vigor na data de sua 
Art. 9Q Revogam-se as disposições em 

especialmente a Lei nQ 9.731, de 9 de dezembro de 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 

publicação 
contrário, 
1988. 

Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 
-Arnaldo Penna - Antônio Genaro- Anivaldo Coelho. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 303/95 

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

O projeto de lei em tela, do Deputado Geraldo Nascimento, 
tem por finalidade instituir o Dia Estadual da Consciência 
Negra, que deverá ser comemorado, anualmente, no dia 20 de 
novembro. 
A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à 

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a 
esta Comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
É justa e muito oportuna a instituição do Dia Estadual da 

Consciência Negra em 20 de novembro como parte da 
comemoração dos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, 
ocorrida em 20/11/1695, durante o combate chefiado pelo 
bandeirante Domingos Jorge Velho. Como é sabido, houve um 
grande número de quilombos por todo o Brasil Colônia: só em 
Minas Gerais, havia cerca de 160. Zumbi cre~iou, 
aproximadamente, 18 mil combatentes no sertão de Pernambuco, 
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mais precisamente, na República aos Palmares, o maior 
quilombo do Brasil colonial. 

A instituição pretendida proporcionará a Minas Gerais a 
oportunidade de integrar-se a homenagem já prestada em nível 
nacional. Tal iniciativa tem o intuito de tornar essa data 
uma oportunidade para se refletir sobre a cultura negra, 
que, apesar de discriminada e relegada, tem um papel muito 
importante na formação da identidade do nosso povo. 
O que, antes, era uma luta pela liberdade, hoje é uma 

bandeira pela igualdade, pelo reconhecimento da cidadania. 
Entre as atividades programadas para o dia 20 de novembro do 
corrente ano, inclui-se uma marcha a Brasília, a ser 
organizada pela comunidade negra e pelo Congresso dos Povos 
Negros das Américas. Os eventos terão como objetivo a 
cobrança do respeito aos direitos assegurados 
constitucionalmente aos negros, como a titulação das terras 
pertencentes aos quilombolas, conforme reza o art. 68 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta 
Federal, e a criação de possibilidades de acesso do negro ao 
ensino básico, médio e superior, ao trabalho, à habitação e 
às medidas eficazes no combate ao racismo: sabe-se que 
apenas a classificação da prática do racismo como crime 
inafiançável não é bastante para evitá-lo. 
Por todos esses motivos, o dia 20 de novembro deve ser 

dedicado, de modo especial, à reflexão sobre nosso irmão da 
raça negra, a quem tanto deve a cultura brasileira. 

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

303/95 no 1Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 350/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em tela, de autoria do Deputado Olinto 
Godinho, cria o Programa de Fomento Agroindustrial para 
Investimento em Capital Fixo. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/7/95, a matéria 

foi distribuída a esta Comissão para exame preliminar quanto 
à sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. nos 
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O escopo do programa que ora se pretende criar é fomentar a 

instalação de agroindústrias de qualquer porte, bem como 
estimular a expansão e a modernização das já existentes, com 
base em investimentos de capital fixo. 

Para tanto, o programa estabelece que 
destinados, provenientes do orçamento 
financiarão parte do pagamento do 
beneficiários. 

os recursos a ele 
fiscal do Estado, 
ICMS devido pelos 

Saliente-se que os critérios adotados para financiamento do 
ICMS privilegiam empresas já existentes ou a serem 
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instaladas em regiões do Estado que apresentem sérios 
problemas econômicos e soc1a1s e necessitem, portanto, 
receber melhor tratamento. 
Primeiramente, é preciso dizer que a iniciativa de 

programas por membros desta Casa não encontra nenhum 
impedimento constitucional, salvo no caso de programas 
reservados ao Governador, como o Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado, tratado no art. 231 da Carta 
Estadual. O fato de o Executivo estar melhor estruturado 
para criá-lo não é argumento jurídico para se atribuir 
privativamente ao Governador o poder de dispor sobre 
programas. Quando muito, serve de orientação. 

Em segundo lugar, o planejamento estatal cabe tanto ao 
Executivo como ao Legislativo, sendo que ao pri~eiro compete 
a atividade executiva por excelência das leis elaboradas 
pelo segundo. 

Em terceiro lugar, o art. 161, I, da Carta mineira, que 
veda o início de programa ou projeto não incluídos na lei 
orçamentária anual, tem como destinatário o Governo, visando 
a impedi-lo de remanejar os recursos previamente consignados 
no orçamento. O objetivo, no caso, é fazer com que a peça 
orçamentária seja cumprida integralmente, para garantia dos 
interesses do povo. Daí não se deve inferir que programas 
sejam da alçada privativa do Executivo, já que a ele cabe 
deflagrar o processo da lei orçamentária. 
Ora, o ato de criação de programa é distinto do ato que o 

concretiza. No primeiro momento, definem-se diretrizes e 
metas para que o Estado atue num determinado setor. No 
segundo passo, concretiza-se a política perseguida. Criado 
fora do instrumento orçamentário, o programa, na verdade, 
fica com a sua eficácia diferida, contida, e só 
posteriormente, quando for inserido na peça orçamentária, 
s~r-lhe-á consignada dotação específica. 

E preciso, ainda, fazer uma pequena observação. O verbo 
criar não foi bem empregado no projeto. Dá a impressão de 
que se quer materializar alguma coisa. No entanto, ao 
procedermos à análise da proposição, concluímos que o seu 
objetivo, na verdade, é estabelecer diretrizes para a área 
agroindustrial, visando ao desenvolvimento do setor, que se 
encontra bastante estagnado em Minas Gerais. 
Quanto à questão do tratamento diferenciado das regiões, 

ela encontra amparo no art. 3Q, II e III, da Constituição 
Federal, segundo o qual a República Federativa do Brasil tem 
como fundamento basilar garantir o desenvolvimento nacional 
e a redução das desigualdades sociais e regionais. Preceito 
da mesma ordem consta no inciso VII do art. 170 do Capítulo 
I do Título VII da Constituição Federal, que trata da ordem 
econômica e financeira. 

No tocante ao beneficio fiscal calcado no ICMS, constitui 
prerrogativa concorrente do Legislativo e do Executivo, 
conforme o art. 61, III, c/c o art. 65 da Constituição do 
Estado, dispor sobre o sistema tributário estadual. 
O projeto necessita, no entanto, de pequenas correções. Os 

arts. 6Q e 7Q atribuem competência ao BDMG e ao BEMGE, 
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estando em desacordo com o que dispõe o art. 66, III, "e", 
da Carta mineira. Já o parágrafo único do art. 9Q incorre em 
erro de técnica legislativa, ao fazer exercício de 
futurologia na seguinte expressâo: " ... em vista de serem 
implementadas pelo Governo Federal". ~ preciso também 
adequar a redação do art. 1Q, conforme o objetivo do 
projeto. 

Para sanar esses vícios, estamos apresentando, após a 
conclusâo deste parecer, as Emendas nQs 1 a 4. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei nQ 350/95 com as Emendas 
nQs 1 a 4, a seguir redigidas. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. lQ a seguinte redaÇâo: 
"Art. lQ - O desenvolvimento da atividade 

para investimento em capital fixo far-se-á 
Programa de Fomento à Instalação e à 
Agroindústria do Estado de Minas Gerais 
segundo o disposto nesta lei.". 

agroindustrial 
por meio do 
Expansão de 
PROFAI-MG 

Dê-se ao 
"Art. 6Q 

avaliação 
segundo o 

EMENDA No 2 
art. 6Q a seguinte -edaÇâo: 

Ao agente gescor do programa competirá a 
e a aprovação do projeto, que será elaborado 
seu roteiro e a sua orientação.". 

EMENDA NQ 3 
Dê-se ao art. 7Q a seguinte redação: 
"Art. 7Q -Ao agente financeiro do programa competirá a 

liberação dos recursos, conforme cronograma de desembolso 
aprovado pelo agente gestor, e mediante comprovaçâo do valor 
do ICMS devido.". 

EMENDA No 4 
Dê-se ao parágrafo único do art.-9Q a seguinte redaçâo: 
"Parágrafo único- Para cumprimento do disposto nas alíneas 

"c" dos incisos I, II e III, serão observadas as normas 
federais da política de desindexação.". 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -

A·-aldo Penna - Simâo Pedro Toledo Anivaldo Coelho 
l()nídio Bouças. 

PARECER PARA C. lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 359/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivair Nogueira. a propos1çao em 
análise pretende seja declarado de utilidade pública o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Betim, com sede no 
Município de Betim. 

Publicado em 3/8/95, foi o projeto distribuído a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, v, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame tem como suport~ a Lei nQ 5.830, de 

6/12/71, que contém os requisitos para declaração de 
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utilidade pública de entidades. O Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Betim preenche as condições 
estabelecidas pela citada lei, razão pela qual não 
encontramos óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
359/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 360/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Ivair Nogueira, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Moradores do Bairro Nova Baden II, com sede 
no Município de Betim. 
Publicado em 3/8/95, o projeto foi encaminhado a esta 

Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No tocante aos aspectos jurídicos e constitucionais 

pertinentes à matéria, verificamos que a entidade cumpriu o 
que determina a Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que estabelece os 
requisitos para a declaração da utilidade pública de 
entidades. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
360/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 363/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de 

lei em epígrafe objetiva autorizar o Poder Executivo a doar 
imóvel ao Município de Oliveira. 
Publicada em 4/8/95, veio a Jroposição a esta Comissão para 

exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Cumprindo as exigências do art. 18 da Carta Política 

mineira e do art. 17, I, da Lei Federal nQ 8.666, de 
21/7/93, que institui normas gerais para licitações e 
contratos da administração pública no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
alterada pela Lei Federal nQ 8.883, a proposição em exame 
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 
Oliveira, destinado à construção de uma praça de esportes. 
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o imóvel de que trata este projeto é constituído por 
terreno doado ao Estado pelo Município de Oliveira em julho 
de 1976, com a finalidade de abrigar a companhia da Polícia 
Militar da sede municipal. Hoje o imóvel está ocioso e 
aquela corporação instalada em outro terreno do Estado, onde 
deseja permanecer, de acordo com ofício do Comandante-Geral 
da PMMG, constante neste projeto. 

Com a doação objetivada, a Prefeitura construirá no terreno 
uma praça de esportes, antiga reivindicação da comunidade, 
carente de área de lazer. 

Dessa forma, o projeto atende ao interesse público e, 
também, às exigências da lei que dispõe sobre doação de bens 
públicos. Não existe, pois, impedimento de ordem legal ou 
constitucional à aprovação da matéria. 

Conclusão 
Concluímos pela 

pela legalidade 
original. 

juridicidade, pela constitucionalidade e 
do Projeto de Lei nQ 363/95 na forma 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, 

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna Leonídio 
Anivaldo Coelho. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 365/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

relator -
Bouças 

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei 
nQ 365/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Morada Nova de 
Minas -, com sede no Município de Morada Nova de Minas. 

Publicada, veio a proposição a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 103, v, "a", c/c o art. 195, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em face da legislação específica e do disposto no § 5Q do 

art. 178 do Regimento Interno, o projeto encontra-se 
corretamente instruido. 

A APAE de Morada Nova de Minas tem personalidade jurídica e 
está em funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria 
é composta de pessoas idôneas, que não recebem remuneração 
pelo exercício de suas funções. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
365/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Pres'dente - Leonídio Bouças, relator -

Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 375/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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o Projeto de Lei nQ 375/95, do Deputado Carlos Murta, visa 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Vida 
Nova do Morro Alto, com sede no Município de Vespasiano. 
Após sua publicação em 5/8/95, vem o projeto a esta 

Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em tela é dotada de personalidade jurídica, está 

funcionando há mais de dois anos, e sua diretoria é formada 
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo 
exercício dos cargos que ocupam. 

Estão, portanto, preenchidos os requisitos estabelecidos 
pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração 
de utilidade pública de entidades. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
375/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Antônio Genaro- Anivaldo Coelho- Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 376/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 376/95, do Deputado 

declarar de utilidade pública a Sociedade 
Assistência aos Cancerosos de Raul Soares 
sede no Município de Raul Soares. 

Ivo José, visa 
de Prevenção e 
- SOPAC -, com 

Após sua publicação em 5/8/95, vem o projeto a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em tela é dotada de personalidade jurídica e 

está funcionando há mais de dois anos, sua diretoria é 
formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos 
que exercem. 

Estão, portanto, preenchidos os requisitos estabelecidos 
pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração 
de utilidade pública de entidades. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
376/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídío Bouças, relator -

Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 385/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos. o Projeto de 

Lei nQ 385/95 visa a declarar de utilidade pública a 
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Guerra Pinto Coelho, com sede no Município de 

Publicado em 12/8/95, vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme estabelece o art. 195, c/c o art. 
103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição está instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública de 
entidades, conforme dispõe a Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 

A referida instituição é pessoa jurídica, encontra-se em 
funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é 
composta de pessoas idôneas, que nada percebem pelo 
exercício dos cargos que ocupam. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
385/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 431/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 

O projeto 
Estado, tem 
CREDIREAL. 

Comissão de Constituição e Justic~ 
Relatório 

de lei em análise, de autoria do Governador do 
como objetivo autorizar a alienação das ações do 

Encaminhada à Casa por via da Mensagem nQ 40/95, foi a 
proposição publicada em 7/9/95 e encaminhada a esta Comissão 
para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade~ legalidade, conforme dispõe o art. 
195, c/c o art. 103 .. ', "a", do Regimento Interno. 
Segundo consta na mensagem governamental, o Chefe do Poder 

Executivo solicitou seja o projeto apreciado em regime de 
urgência, conforme dispõe o art. 69 da Constituição 
Estadual, razão pela qual a matéria passa a tramitar na 
forma preceituada pelo art. 222 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Nos exatos termos do conteúdo da mensagem governamental, a 

autorização legislativa para a alienação ora pretendida 
representa mais um passo rumo à política estadual de 
desestatização do CREDIREAL. 

Assim, para dar prosseguimento a essa política, eleita pelo 
Governo Estadual como a mais ajustada para Minas Gerais 
nesse momento, o Chefe do Poder Executivo encaminhou a esta 
Casa pedido de autorização para que possa alienar as ações 
que detém naquela instituição bancária . 

A autorização legislativa, neste caso, é imprescindível, 
pois assim expressa a Carta mineira: 

"'\rt. 14- ................................... . 
I - .......................................... . 
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~ 4Q- Depende de lei, em cada caso: . . . 
II - a autorização para in~ti~uir e ext1ngu~r soc1e~ade de 

economia mista e empresa publ1ca e para al1enar açoes que 
garantam, nestas entidades, o controle do Estado;". 
Observa-se, pois, que a solicitação formulada a e~t~ C~sa 

por meio da Mensagem nQ 40/95 coaduna-se com as ex1genc1as 
contidas no dispositivo transcrito. . . 

Com efeito, não há, do ponto de vista formal, nenhum ob1ce 
que possa prejudicar a tramitação da matéria. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
431/95. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna. 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
o projeto de lei em tela, de autoria do Governador do 

Estado, tem como objetivo solicitar à Assembléia Legislativa 
autorização para a alienação das ações pertencentes ao 
Estado no CREDIREAL. 

Encaminhada a esta Casa por via da Mensagem nQ 40/95, foi a 
proposição publicada em 7/9/95 e, após terem sido cumpridas 
as demais formalidades, enviada a esta Comissão para receber 
parecer quanto ao mérito, conforme dispõe o art. 195, c/c o 
art. 103, I, "c", do Regimento Interno. 

Em razão do pedido de urgência formulado pelo Chefe do 
Poder Executivo, segundo lhe autoriza o art. 69 da 
Constituição do Estado, passa a proposição a tramitar na 
forma prevista no art. 222 do diploma regimental. 

Fundamentação 
Apesar de ser sucinta a fundamentação constante na referida 

mensagem governamental, emerge da sua interpretação a 
vontade do Poder Executivo de dar prosseguimento à política 
de desestatização e modernização do Estado. Assim, o Governo 
do Estado passa a dar um passo importante para atingir tal 
propósito, com a transferência para a iniciativa privada do 
controle acionário do centenário CREDIREAL. 
Alguns fatos históricos que envolvem essa instituição 

financeira devem ser trazidos à tona para melhor apreciação 
da matéria em foco. Fundado em 1889, com controle acionário 
da iniciativa privada, o CREDIREAL passou para o domínio do 
Estado em 1913. Já na década de 50, ocupou a 5a colocação 
entre os maiores Bancos do País. 

Na década de 60, a instituição era considerada a 2a maior 
estatal na captação de depósitos, enquanto nos anos 70 se 
situou em 4Q lugar entre os agentes financeiros do País 
responsáveis por repasses na área de saneamento básico. 

No auge do seu crescimento, o qual ocorreu nos anos 80, o 
CREDIREAL administrava 216 agências e possuía um total de 
10.500 funcionários. A partir desta data, em função de 
vários fatores, a instituição teve de se adaptar às novas 
regras do mercado, passando por uma reorganização profunda. 
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O Governo do Estado, como forma de salvar o Banco, adotou 
medidas drásticas, cabendo apontar entre elas: redução do 
número de agências, diminuiç2: de 60% do seu quadro de 
pessoal; redefinição de suas ·slaç6es com 6 setor público e 
modernização de seu sistema operacional. 
Efetivadas essas providências, o Banco passou a ser dotado 

de uma estrutura mais ágil e competitiva no mercado. Os 
aportes de recursos públicos para cobrir seus déficits 
passaram a onerar menos o Estado, o que permitiu que fossem 
amparadas outras áreas de maior importância para a 
população. 

Por outro lado, não há como o Estado manter duas 
instituiç6es financeiras (BEMGE e CREDIREAL) atuando em um 
mesmo seguimento de mercado. Há que se ressaltar, ainda, que 
a manutenção do controle acionário daquela instituição tem 
ensejado para o poder público o exercício de uma atividade 
estranha ao princípio da finalidade, no qual deve sempre se 
nortear. Se no passado se justificava, em nome do interesse 
público, a manutenção do controle acionário do CREDIREAL 
pelo Estado, sua privatização hoje é relevante e 
imprescindível. 

Conclusão 
Pelas raz6es aduzidas, opinamos pela aprovação, no 1Q 

turno, do Projeto de Lei nQ 431/95 na forma proposta. 
Sala das Comiss6es, 26 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Pena, relator 

Carlos Murta- Marcos Hel~nio (voto com restrição). 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise 

autoriza a alienação das aç6es do CREDIREAL. 
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 

emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade da matéria. 
A seguir, a Comissão de Administração Pública, examinando o 

mérito da proposição, opinou pela sua aprovação. 
Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre a 

matéria, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

A alienação requerida está em consonância com a política de 
privatização do Estado, instituída pela Lei Delegada nQ 6, 
de 28/8/85, e regulamentada pelo Decreto nQ 28.036, de 
28/4/88, que estabelece os indicadores a serem observados: 

"Art. 4Q- ................................... . 
I - o desaparecimento das raz6es que motivaram a atuação 

supletiva ou pioneira do Estado em áreas típicas da 
iniciativa privada; 
II a superposição da atuação estatal em áreas 

suficientemente cobertas pelo setor privado, ressalvados os 
casos em que a presença do Estado seja essencial ao 
desenvolvimento econom1co e ao bem-estar social, ou exerça 
papel de regulador da produção, da distribuição e da 
comercializ:1ção; 

o ••••••• o .................................. o ••• o 
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IV - a insuficiência, por razões estruturais, da capacidade 
do Estado em realizar atividades que o setor privado possa 
exercer ou suplementar com eficácia". 

Ademais, as funções de instituição de crédito não se 
inserem entre os objetivos prioritários do Estado, tais como 
garantir a educação, o ensino, a saúde e a assistência à 
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 

Ao reduzir a amplitude de suas atividades, o Estado terá 
melhores condições financeiras e administrativas de cuidar 
dos serviços essenciais que deve prestar à população. 
Quanto aos critérios objetivos e ao processo adequado de 

privatização das entidades da administração indireta que 
devam desvincular-se da administração estadual, entendemos 
que cabe à Comissão Estadual de Desestatização - CED 
criada pelo Decreto nQ 36.963, de 12/6/95, estabelecê-los. 

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

nQ 431/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Marcos Helênio (voto com 
restrição). 
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ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 26 DE SETEMBRO DE 1995 

. Presidência do DepL~ado Agostinho Patrús 
SUMARIO: ABERTURA - 1ª PAR7E (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -

Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 19/95 - Projeto de Resolução nQ 485/95 -
Projetos de Lei nQs 486 a 497/95 - Requerimentos nQs 745 a 
?49/95- Requerimentos dos Deputados Wanderley Ávila, Durval 
Angelo (2) e Ermano Batista e outros - Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Gil Pereira e Ronaldo 
Vasconcellos, das Comissões de Assuntos Municipais e de 
Saúde e Ação Social, da Comissão Parlamentar de Inquérito 
para Investigar a Prostituição Infantil na Região Norte de 
Minas, da Comissão Especial para Verificar "in Loco" a 
Situação do Projeto Jaíba e da Comissão Especial para 
Apuração das Causas que Levaram à Paralisação das Obras de 
Construção do Hospital CARDIOMINAS, Buscar Possíveis 
Soluções para a Retomada das Mesmas, Ampliação de seus 
Objetivos Compatível com as Macroprioridades de Medicina 
Curativa Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Geraldo Rezende, Raul Lima Neto, Marcos Helênio, Carlos 
Pimenta, Paulo Schettino, Ermano Batista e Gilmar Machado-
2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições -
Leitura de comunicações apresentadas Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Ermano Batista e outros; 
encaminhamento à Comissão de Administração Pública- Qyestão 
de ordem Requerimento do Deputado Wanderley Avila; 
inclusão do Projeto de Lei nQ 132/95 em ordem do dia, para 
os fins do art. 288 do Regimento Interno- Requerimentos dos 
Deputados Marcos Helênio e Durval Ângelo (2); aprovação-
Questão de ordem 2a Fase: Discussão e votação de 
proposições: Prosseguimento da votação, em turno único, do 
Projeto de Lei nQ 343/95; renovação da votação da Emenda nQ 
98, destacada; rejeição; votação da Emenda nQ 99, destacada; 
discurso do Deputado Gilmar Machado; rejeição; votação da 
Emenda nQ 101, destacada; discurso do Deputado Gilmar 
Machado; chamada de votação secreta; inexistência de 
"quorum" para votação; anulação da votação - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Paulo Pettersen 

Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano 
Batista- Antônio Júlio - Aílton Vilela- Ajalmar Silva-
Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior- Almir 
Cardoso - Álvaro Antônio- Anderson Adauto- Antônio Andrade 
- Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos 
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Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto Hely Tarquínio Irani Barbosa Ivair 
Nogueira- Ivo José- João Batista de Oliveira -_João_L~i~e 
-Jorge Eduardo de Oliveira- Jorg~ Han~as- Jose Bon1f~c~o 
- José Braga - José Henrique - Jose ~a~1a Barros - Le~n~d1o 
Bouças - Marcelo Gonçalves - Marco Reg1s - Marcos Helen1o -
Maria Olívia - Mauri Torres Miguel Barbosa Miguel 
Martini - Olinto Godinho Paulo Schettino Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo- Wilson Trópia. o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús)- A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, a Sra. 2ª-Secretária, para proceder à leitura das 
atas das três reuniões anteriores. 

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
- Atas 

- A Deputada Maria José Haueisen, 2ª- Secretária, procede à 
leitura das atas das três reuniões anteriores, que são 
aprovadas sem restrições. 

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

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Luiz Bittencourt, Presidente da Assembléia 
recebimento de 
Cidadania", de Legislativa de Goiás, agradecendo o 

exemplares da cartilha "Educação para a 
iniciativa desta Casa. 

Do Sr. Ricardo de Rezende Ferraço, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Espírito Santo, encaminhando cópia do 
despacho do Presidente do STF relativo à resolução que criou 
comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar 
irregularidades em concurso público realizado por esse 
Legislativo. 

Do Sr. Gilson Zerwes de Moura, Chefe de Gabinete do 
Ministro dos Transportes, prestando informações acerca da 
ligação ferroviária dos Municípios de Pirapora e Unaí, a 
propósito de requerimento do Deputado Gil Pereira. 
Dos Srs. Sérgio Marcos Carvalho Breder (2), Prefeito 

Municipal de Manhuaçu; José Vicente da Silva, Prefeito 
Municipal de Alpinópolis; Severino Gonçalves da Silva, 
Prefeito Municipal de São Francisco; Bernardino Guimarães 
Sobrinho, Prefeito Municipal de Joaíma; Luiz Lázaro Peloso, 
Prefeito Municipal de Campos Gerais; Antônio Xavier da 
Costa, Prefeito Municipal de Caparaó; José Alves Filho, 
Prefeito Municipal de Lagamar; Aelton José de Freitas, 
Prefeito Municipal de Iturama; José Maria Ribeiro, Prefeito 
Municipal de Caraí; Manoel José Martins. Prefeito Municipal 
de Araponga; Aluízio de Freitas RezendE. Prefeito Municipal 



665 

de Campina Verde; Geneci Pereira Brum, Prefeito Municipal de 
Divino; Sylvano Franco, Prefeito Municipal de Conselheiro 
Pena; Paulo de Oliveira Carvalho, Prefe~:8 Municipal de 
Muriaé; João Ferreira Lima, Prefeito Munic·~al de Januária; 
José Ferreira de Paula, Prefeito Municipal de Itacarambi; 
Raimundo Benoni Rufino Franco, Prefeito Municipal de Salinas 
(2); Antônio Franco Cezário, Prefeito Municipal de 
Manhumirim; Carlúcio Mendes Leite, Prefeito Municipal de 
Mirabela; Solano de Barros, Prefeito Municipal de Itinga; 
Joaquim Ernesto Araújo de Andrade, Prefeito Municipal de 
Esmeraldas; João Pereira Brandão Neto, Prefeito Municipal de 
São Gonçalo do Abaeté; Paulo Fernando Soares de Oliveira, 
Prefeito Municipal je Governador Valadares; Délson Fernandes 
Antunes, Prefeito Municipal de São João da Ponte; Romerito 
de Souza Araújo, Prefeito Municipal de Iapu; Janice dos 
Anjos Coelho, Secretária Municipal de Governo de Sabará; 
José Portes de Carvalho, Secretário Municipal da Fazenda de 
Manhuaçu; José Eustáquio dos Reis, Secretário Municipal de 
Governo de Ibirité; Adna Figueiró Duarte, Assessora de 
Governo da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró; José 
Luiz Pio de Rezende, Chefe do Setor de Cadastro da 
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, prestando informações 
referentes à emancipação de distritos. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Orlando Fidélis Pereira, Presidente da Câmara 
Municipal de Grão-Mogol, e outros, solicitando que este 
Poder interceda junto ao Governador do Estado com vistas a 
que as Associações Comunitárias de Brejo Grande e Campo 
Alegre obtenham tratamento especial para que possam 
promover, por meio do trabalho mecanizado, o desenvolvimento 
coletivo da região. (-À Comissão de Agropecuária.) 

Do Sr. Aluízio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS, 
encaminhando, para exame, o processo de Antônio José de 
Araújo, do Distrito de Fidelândia, no Município de Ataléia. 
(- À Comissão de Agropecuária.) 

Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG, 
enviando folheto descritivo das atividades do citado órgão 
relativas à energia solar fotovoltaica. 

Do Sr. Nepomuceno Silva, Juiz do TRE (2), remetendo cópias 
do requerimento a ele enviado pelo Presidente da Comissão 
Emancipacionista do Distrito de Almeida, no Município de 
Jabuticatubas, e indagando se ainda prevalece o teor do 
Ofício nQ 1.712/95; e encaminhando expedientes enviados ao 
citado Tribunal, referentes aos Distritos de Mantiqueira e 
São Sebastião, pertencentes ao Município je Baroacena. a fim 
de que se tomem as providências cabive~s. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Da Sra. Zazá Schettino, Vereadora à Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, agradecendo o convite para o lançamento da 
coleção de livros infantis Cidadão Mirim. 

Da Sra. Cássia Vieira Tavares, Diretora do Tribunal de 
Justiça, encaminhando cópia do acórdão proferido em sessão 
de julgamentos realizada pe 1 a Corte Superior do citado 
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Tribunal, em 14/6/95, nos autos da Ação Indireta de 
Inconstitucionalidade nQ 40.624-9. 

Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor Superintendente 
de Bens Imóveis da Secretaria de Administração (7). 
informando em resposta a oficio da Comissão de Justiça, que 
foram cons~ltadas as Secretarias de Educação, a respeito dos 
Projetos de Lei nQs 255, 287, 288, 289 e 304/95. de 
Transportes e Obras Públicas, a respeito do Projeto de Lei 
nQ 305/95, e o Tribunal de Justiça, a respeito do Projeto de 
Lei no 331/95, e que esta Assembléia será informada tão logo 
esses-órgãos se pronunciem. (-À Comissão de Justiça.) 

Da Sra. Sandra Calil Junqueira, Auxiliar de Secretaria da 
Escola Estadual Prof. Álvaro Brandão de Andrade. do 
Município de Ituiutaba, solicitando a intercessão desta Casa 
junto à administração pública, a fim de que sejam nomeados 
os aprovados no co~curso público para o cargo de Auxiliar de 
Secretaria II. (-A Comissão de Educação.) 

Do Sr. Jesus Rodrigues da Silveira, funcionário público do 
Município de Frutal. encaminhando cópia de documento da 
Corregedoria de Justiça de Minas Gerais sobre gratuidade do 
casamento civil. (-Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 43/95.) 

Do Sr. Jaci Severino Botelho, Presidente do Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário do Cercado, encaminhando abaixo-
assinado contrário à emancipação do Distrito de Uruana do 
Município de Unaí. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Juarez Lopes Pereira, Coordenador da Secretaria de 
Assalariados da FETAEMG, confirmando sua participação em 
reunião da CPI-Escravidão. (- À CPI-Escravidão.) 

Do Sr. Pietro Chaves Filho, Presidente da Comissão 
Emancipacionista do Distrito de Perpétuo Socorro. no 
Município de Belo Oriente, encaminhando manifestação a favor 
da emancipação do referido distrito. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Da Sra. Terezinha Motta de Almeida. Presidente da 
Associação Comunitária Cândido Gonçalves da Cruz, de São 
Pedro do Jequitinhonha, solicitando prov·:ências com vistas 
ao cumprimento do Decreto nQ 29.907, de 2/8/89, que dispõe 
sobre as atividades de mineração de ouro e diamante no rio 
Jequitinhonha e demais cursos d'água do Estado. (- À 
Comissão de Saúde e Ação Social.) 

Do Sr. Winfried Jung, Diretor da Konrad Adenauer 
Stiftung, encaminhando exemplares do nQ 20 da série Papers, 
com o titulo "Política Externa no Contexto da Globalização", 
e do nQ 5 da série Debates, sobre o tema "O Desafio da 
Questão Social". 

Do Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Presidente do 
INDI-MG, agradecendo convite para participar do Ciclo 
Nacional de Debates, sobre o tema cooperat•~ismo. 

Do Sr. Paulo J. Lima Vieira, da Convap Engenharia e 
Construções S. A.. agradecendo convite para o lançamento da 
col~ção de livros infantis "Cidadão Mirim", integrante do 
ProJeto Educação para a Cidadania. 

Do Sr. Eustáquio de Cássio Ramalho, Secretário da Loja 
Maçônica Aurora do Progresso nQ 3, agradecendo os votos de 
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 19/95 
Dispõe sobre a identificação do usuário dos transportes 

coletivos urbanos, para fins do disposto no art. 230, § 2Q, 
da Constituição Federal. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -Acrescente-se o seguinte § 3Q ao art. 225 da 

Constituição Estadual: 
"Art. 225 - ................................. . 
§ 3Q - Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos é 

garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, 
mediante a apresentação da Carteira de Identidade ou de 
Trabalho, sendo vedada a exigência de qualquer outra 
identificação.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Geraldo Nascimento -Carlos Pimenta Ajalmar Silva 

Rêmolo Aloise - Irani Barbosa- Kemil Kumaira Marcos 
Helênio- Gilmar Machado- Geraldo Rezende- Leonídio Bouças 
- Paulo Schettino- Anivaldo Coelho - Toninho Zeitune 
Wilson Trópia -João Leite- Ermano Batista Anderson 
Adauto- Sebastião Helvécio -Alberto Pinto Coelho- Bilac 
Pinto - Dinis Pinheiro Francisco Ramalho Péricles 
Ferreira - José Maria Barros - Marcelo Cecé - Marco Régis. 
Justificação: Em boa hora, lembrou-se o legislador federal 

de contemplar os idosos com o benefício da gratuidade nos 
transportes coletivos urbanos. Entretanto, nossa proposta 
faz-se necessária em virtude da proliferação de documentos 
exigidos por pessoas que se investem de autoridade, sem 
critério ou mesmo sem legitimidade para tal. 

Se cada município fizer o seu controle de identificação, 
estará ferindo direitos consagrados na Constituição Federal. 
pois obrigará os idosos a tirarem novos documentos de 
identificação e dificultará o exercício de seu direito 
líqüido e certo. 
Assim, propomos que o usuário seja identificado pela 

Carteira e Identidade, emitida pela Secretaria da Segurança 
Pública, ou pela Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
emitida pelo Ministério do Trabalho. A uniformização virá em 
benefício das concessionárias de transportes e, 
principalmente, do idoso, já que lhe garante o passe livre 
sem que lhe possa ser exigido nenhum outro tipo de 
documento. 

Pelo caráter eminentemente social da nossa proposta, 
esperamos contar com o apoio dos nobres pares. 
-Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo 

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

PARECER SOBRE O OFÍCIO NQ 83/94 
Relatório 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, cumprindo o disposto no art. 76, § 5Q, da 
Constituição Estadual, encaminhou a esta Casa o processo de 
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congratulações com a entidade e informando que esta 
completou 121 anos de existência. 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Carlos Marques Dunga, Presidents da Assembléia 

Legislativa da Paraíba, Onofre Santo Agostini, Presidente da 
Assembléia Legislativa de Santa Catarina em exercício, Pedro 
Bittencourt, Presidente da Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, Márcio Reinaldo Moreira, Deputado Federal, 
Ademir Lucas Gomes, secretário de Esportes, Antônio 
Gonçalves Neto, Presidente da Câmara Municipal de Pedro 
Leopoldo, Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB-MG, 
Sérgio Esser, do BEMGE, Clésio Soares de Andrade, de 
Ribeirão das Neves, Humberto Mota, do Rio de Janeiro, e 
Theusa Antônia Braga Moreira, de Conselheiro Lafaiete, 
agradecendo convite para o lançamento da coleção de livros 
infantis "Cidadão Mirim", integrante do Projeto Educação 
para a Cidadania, e parabenizando a Casa pela iniciativa. 

Do Sr. David Roberto de Carvalho, Chefe do Cerimonial do 
Governo do Estado em exercício, cumprimentando a Casa pela 
reunião especial comemorativa dos 50 anos de fundação do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. 

Do Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB-MG, 
agradecendo convite para participar do Ciclo Nacional de 
Debates, promovido por esta Casa. 

CARTÕES 
Dos Srs. Sebastião Rosenburg, Presidente do TRE-MG; Silas 

Brasileiro, Deputado Federal; José Elias Murad, Deputado 
Federal; Sílvio Mitre, Secretário da Habitação; José Ferraz, 
Secretário do Trabalho; Francisca Mumic de Paula, Diretora 
da 35ª SRE, de São Sebastião do Paraíso; Victor Motta, 
Diretor Regional do SENAI; José Augusto Pereira da Neiva, 
Diretor II da 38ª SRE, de Ubá; Cel. PM Nélson Fernando 
Cordeiro, Comandante-Geral da PMMG; César Masci, vereador á 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, e José Antônio Neves 
César, Procurador-Chefe da Defensoria Pública, agradecendo 
convite para o lançamento da coleção de livros "Cidadão 
Mirim", integrante do Projeto Educação para a Cidadania. 

Dos Srs. Fernando Alberto Diniz, Deputac: Federal; Victor 
Motta, Diretor Regional do SENAI; Cel. PM Nélson Fernando 
Cordeiro, Comandante-Geral da PMMG; José Antônio Neves 
César, Procurador-Chefe da Defensoria Pública, Cel .-Aviador 
Edvard Rodrigues Vieira, Comandante do Centro de Instrução e 
Adaptação da Aeronáutica- CIAAR -, agradecendo o convite 
para a reunião especial em homenagem ao Minas Tênis Clube, 
por seus 60 anos de existência. 

Do Sr. Fernando Alberto Diniz, Deputado Federal, 
agradecendo convite para participar da reun1ao especial 
comemorativa dos 50 anos de fundação do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

Apresentação de Propo~ições 
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prestação de contas daquela Corte, relativo ao exercício de 
1993. 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, passamos a 
analisar a referida prestação de contas. 

FundafTle'ltação 
Envia o Tribunal de Contas a esta Casa Legislativa a 

prestação de contas referente ao exercício de 1993. 
Conforme disposto na Constituição Estadual, em seu art. 76, 

compete à Assembléia a ação fiscalizadora das contas anuais 
de gestão do Tribunal de Contas. 

Nesse contexto, exerce o Legislativo o papel de controlador 
externo das contas do Tribunal. De acordo com o art. 81 da 
Lei nQ 4.320, de 1964, são três os objetivos do controle 
externo: verificar a probidade da administração, a guarda e 
o legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da 
Lei de Orçamento. 

Na prestação de contas remetida pelo Tribunal constam os 
seguintes documentos: 
a) orçamento de 1993 para o Tribunal de Contas; 
b) suplementações ocorridas em 1993; 
c) quadro de detalhamento da despesa em 31/12/93, 

demonstrando a despesa empenhada e a despesa realizada; 
d) demonstrativo das cotas de custeio aprovadas pela junta 

de programação orçamentária e financeira; 
e) demonstrativo das cotas de custeio liberadas pelo 

Tesouro Estadual; 
f) demonstrativo das aplicações 
g) demonstrativo das diárias de 
h) demonstrativo dos gastos 

consumo; 

financeiras em 1993; 
viagens, por trimestre; 

mensais com material 

i) relação mensal dos contratos administrativos firmados; 
mensal dos contratos de informática firmados; 
dos contratos de obras e instalações; 

de 

j) relação 
1) relação 
m) relação dos investimentos em equipamentos e material 

permanente; 
n) demonstrativos de inscrições em restos a pagar em 1993; 
o) relatório dos gastos com veículos em 1993; 
p) saldos bancários em 31/12/93; 
q) balancetes dos meses de janeiro a dezembro de 1993 . 
Prestação de contas, segundo os professores J. Teixeira 

Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis, em sua obra "Lei 
4.320/64 comentada", 22ª ed., Rio de Janeiro, IBAM, 1990, 
compreende o "ato pelo qual o agente responsável, quer pelos 
negócios da entidade, quer por bens ou valores públicos, em 
face de dispositivo legal, toma a iniciativa de ressaltar os 
fatos ocorridos em relação à sua gestão, ao órgão ou pessoa 
que de direito é competente para apreciá-los". 

Nossa análise, "a posteriori" dos fatos ocorridos, se 
baseia em documentos emitidos e enviados pelo próprio 
Tribunal de Contas. Nesse aspecto, não há como mensurar o 
correto emprego do dinheiro público, cabendo a esta Casa a 
iniciativa de verificar a probidade do descrito pelo 
Tribunal. 
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A Constituição mineira, em seu art ... 'L ·slativa so 74 determina quebroe 
controle externo exercido pela Assemble1a eg 1 . ·stração Os órgãos do Esta do e das entidades da adm: n 1 ·r o 

t .b.l f1nance1 ' indireta deve abranger os aspectos con a 1 , . inda que 
orçamentário, operacional e patrimonial. Determ 1nata artigo 
"a fiscalização e o controle de que trata es e 
abrangem: ·da de e 

I a legalidade, legitimidade, economic 1 de 
razoabilidade de ato gerador de receita ou determina~te de 

t Ou extinçao despesa e do de que resulte nascimen o 
direito e obrigação; . 

1 
por bem 

II- a fidelidade funcional do agente responsave 
ou valor públicos; e sso em 
III - o cumprimento de programa de trabalho expre ão de 

termos monetários, a realização de obra e a prestaç 
serviço.". . breas 

Como se percebe, a análise da Casa Legislat1va so tudoS 
contas do Tribunal deve ser ampla, contemplando es da 
sobre os vários aspectos da receita e, principalmente, 
despesa púb 1 i c a. Tribuna: . es· 
Entretanto, a documentação enviada pelo princ

1
p1o 

insuficiente para verificarmos todos osPontos como 
constitucionais anteriormente descritos. sequer 
procedimentos licitatórios e despesas com_ pe~soai ·zadora, 
foram mencionados. A Assembléia, em sua açao f1sca_ 1 nal de 
se limita a analisar aquilo que é remetido_pelo Tr 1 ~us mais 
Contas, sem, até agora, exigir uma prestaçao d~ c?n a maior 
completa por parte daqueles que têm como. O~Jet 1 vo tado. 
exercer o controle externo sobre os demais orgao~ do E~ontas 
Outro aspecto importante na análise da prestaçao de Lei de 

refere-se ao cumprimento das metas estabeleci~a~ na 
19

93. 
Diretrizes Orçamentárias - LDO - para o exerc1c1o d~ do na 
No entanto, o Tribunal não avalia a execução do planeJ~ lei 
LDO, em termos quantitativos e qualitativos. Ess 

19
93, 

definiu, como diretrizes para o Tribunal de Contas em o seguinte: 
a) continuidade do processo de informatização; C ntas, 
b) prosseguimento das obras do anexo do Tribunal de 0 com ampliação e racionalização do uso do espaço físico; 
c) desenvolvimento de recursos humanos; 
d) descentralização, mediante delegacias regionais. ntada 
Ressaltamos, porém, Que a prestação de contas aprese s dO 

representa um avanço no processo de prestação de conta se 
Tribunal. Em Que pese a todas as deficiências apontadas, de 
compararmos as informações ora prestadas co· aquelasmais 
exercícios anteriores, percebemos estarem es!as uela 
abrangentes e detalhadas, o que demonstra a intençao ~aq·ção 
Corte em cumprir diligentemente o instituído na Const 1tu 1 mineira. 

Conclusão s do Em face do exposto, opinamos pela aprovação das conta 
Tribunal de Contas referentes ao exercício de 1993, com a 
apresentação do seguinte projeto de resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 485/95 
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Aprova 

Const;t' .e~ conformidade com o disposto no art. 62, XXII, da 
Estado ~elçaM? do Estado, as contas do Tribunal de Contas do 
A 1nas Gera,·s Assembl ·· . : Art. 10 : 1 ~_Leg 1 slat1va do Estado de Minas Gerais aprova: 

no art.- 62 lCam aprovadas, em conformidade com o disposto 
Tribunal d ' XXII, da Constituição do Estado, as contas do 
exercício ~ Contas do Estado de Minas Gerais, referentes ao 
Art. 2o _e 1993. 

PUblicaÇão. Esta resolução entra em vigor na data de sua 
Art. 3o-
~?la dâs CRe~og~m-se as disposições em contrário. 
~~guel Mar0~ 1 ~soes, 21 de setembro de 1995. 

Marcos Hel't:n 1, Presidente- Geraldo Rezende, relator 
~ Publica~nlo- ~lencar da Silveira Júnior. 

F1nanceira o, va1 o projeto á Comissão de Fiscalização 
dias, nos t Para apresentação de emenda, pelo prazo de dez 

ermos do 9 1Q do art. 230 do Regimento Interno. 
Proíbe a PROJETO DE LEI NQ 486/95 

escolas d~~nda e o uso de cigarros e bebidas alcoólicas nas 
conveniadas redes estadual e municipais de ensino e 
A Assembl .: . 
Art. 1Q : 1 a_Leg1s1a~i~a do Estado de Minas Gerais decr~ta: 

alcoólicas Flca pro~b,~a a venda de cigarros e beb1das 
municipais nas de~endenc1as das escolas das redes estadual e 
Art. 2Q _de ens1no, bem como nas conveniadas. 

Que for d Os professores, bem como qualquer outra pessoa 
aos alun ese~volver qualquer trabalho em sala de aula junto 
Art. 3Qos~ flcam ~r?i~idos de fumar em sala de aula. . 

alcoólic A pro1b1çao para venda de cigarros e beb1das 
QUalQuera~ nas . dependências das escolas estende-se a 
Art. 4Q e~ta, lndepe~dentemente de quem a promova. 

PUblicação Esta le1 entra em vigor na data de sua 
Art. SQ _· 
Sala das RRev?~am-se as disposições em contrário. 
Gil Pereireun,oes, de setembro de 1995. 
Justifica~ . . . . , 

trazido sé~~o. Os V1c1os em drogas consideradas 1ega1s tem 
~ecupera- 10S ~r?blemas para as famílias. No_trabalho de 
alcool eçao de_v1c1ados em drogas lícitas, princ1palme~t~ no 
PUdemos no Clgarro, e ilícitas, de todas as espec1es, 
Primeiroconstatar que, na grande maioria das vezes. o 
Por meiocontato com as drogas ilícitas acontece na escol~, 
Pe~mitidas de cole~as gue já fizer~m uso das_ que sao 
D1ante d Pela leg1slaçao vigente, o alcool e o c1garro. 

V~nda des~sse Quadro, e visando a coibir a prática tanto da 
habito d as drogas nas dependências da escola, quanto do 
Professo e fumar em sala de aula - até mesmo pelos T res - a emas cons .: ~resentamos este projeto. . 
acabar com Clenc,a de que, sozinho, ele não sera ca~az de 
Que isso f 0 uso_do cigarro e do álcool, embora a~r~d1temos 
Casa Leg; fss~ o 1deal, mas será mais uma contribu1~ao desta 
Po~ um s ~t,va Para que muitos outros jovens nao entrem 

camlnho, inofensivo a princípio, mas que po1erá 
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trazer muitos desgostos no futuro, tanto para eles próprios quanto para suas famílias. à 
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares aprovação deste projeto. d 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e e 

Saúde e Ação Social para parecer, nos termos do art. 195 • c/c o art. 103, do Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI NQ 487/95 s 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de programao 
de informação e prevenção à AIDS para alunos de 1Q e 2-graus, no Estado de Minas Gerais. . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais ~ecret~~ 
Art. 1Q- Fica estabelecida a obrigatoriedade da ve1cu~açaà 

de programas específicos de informação e prevençao a 
Sindrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS -, de forma

20 atingir a totalidade dos alunos matriculados nos 1Q ~ 5 
graus, nas escolas públicas e privadas do Estado de Mlna Gerais. 
Art. 2Q -A veiculação de programas a que se refere o art. 

1Q desta lei deverá ocorrer anualmente. s 
Art. 3Q - Para que sejam atingidos os objetivos proposto 

nesta lei, os conteúdos dos programas de que trata o art. 1º deverão abordar, pelo menos, os seguintes aspectos: I - descrição do HIV e da AIDS; 
II - formas de transmissão do HIV; 
III - medidas preventivas da AIDS; 
IV- aspectos histórico-sócio-culturais da AIDS; 
V - legislação e recursos assistenciais, governamentais ou não governamentais, no combate à AIDS. 
Art. 4Q - O Poder Executivo nomeará, no 

(trinta) dias a contar da PUblicação desta 
especial de trabalho, multidisciplinar, com 
específica de elaborar material, coordenar e 
aplicação dos programas de que trata esta lei. 
Parágrafo único Serão membros natos 

representantes do setor de doenças 

prazo de ~O 
lei, comiss~o 
a atribuiçao 
fiscalizar a 

transmissíveis da Secretaria de Estado 
entidades civis que trabalhem na prevenção 
Secretaria de Estado da Educação. 

Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

da comissão, 
sexualmente 

da Saúde, de 
da AIDS e da 

Sala das Reuniões, de setembro de 1995. Gil Pereira 
Justificação: A epidemia da AIDS continua crescendo no 

mundo, tirando a Vida de homens, mulheres e crianças. 0 Brasil é o segundo país do mundo em número de mortes causadas pela doença. . 
Outro aspecto que difere a AIDS das demais doenças - alem 

de ser considerada cientificamente incurável - é o fato de 
estar associada a temas cercados de preconceitos e tabus: 
sexo e morte. A doença é vinculada a setores estigmatizados 
da sociedade: os homossexuais, os dependentes de drogas e as prostitutas. 
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~lém dos cuidados d1~tribuição nas transfusões de sangue, da 

ma 1s ef· de preservativos e de outras medidas, a forma 
t lcaz de conter o avanço da epidemia, de garantir 

ratamento digno para os infectados e de atender os chamados grupos de risco sem amplo preconceito, é implantar programas de 
con -~sclarecimento sobre a AIDS, suas causas e A sequencias. 
de ~;~ola é ainda a_ instituição mais adequada à veiculação 
se obs~~~mas de~se t1po, pois atinge a faixa etária em que 
Par co a o ma1or crescimento de portadores infectados. A 
~nc 1 ~ 1 ãoaspecto_educacional, que por si só já justifica a 
e ess:- de ta1s programas especialmente para adolescentes, 
droga~ ia_pa~ce~a da população mais vulnerável ao uso de 
sobre s nJet~ve1s e que mais necessita de esclarecimentos 
Dianteexualldade e doenças sexualmente transmissíveis .. _ 

~elos nogo exposto, aguardo a aprovação desta propos1çao 
- Publ. res Depu~ados. . 

Saúde elC~d~, va1 _o proJeto às Comissões de Justiça, de 
Parece çao Soc1a1 e de Fiscalização Financeira para 
Regime~t'onors termos do art. 195, c/c o art. 103, do 

nterno. 
Acresc . PROJETO DE LEI No 488/95 

art. 10~nta P~r~grafos ao art. 99 e altera o inciso III do 
licita- da _e, nQ 9.444, de 25/11/87, que dispõe sobre 
autárq~?es e contratos ~as administrações centralizada e 
A Asse~ca_~o Est~do ~ da outras providências. 
Art. 1 bl: 1a_Leg1sl2· ;va do Estado de Minas Gerais decreta: 

de 25; 1 ~187 Flca~- ac·escentados ao art. 99 da Lei .nQ 9.444, 
"Art. 99 _. os'' 1Q e 2Q, renumerando-se os dema1s: 

m~x~~o ~Nos. -~~~t~~t~~-P~~~-~b~~~-d~-g~~~d~-~~ito, o limite 
superio 0 valor ~a multa a ser aplicada em caso de atraso 
o mínim~ a 30 (trlnta) dias será de 30% (trinta por cento) e 
da Obra ' _de 20%_ (vinte por cento), sobre o valor da parte 
nota de nao real1zada, com o conseqüente cancel~~ento da 

§ 2Q _empenho ou documento correspondente. . 
atualizado valor da multa a que se refere est~ artigo s~ra 
P~9amento~" da data de sua aplicação ate o efetwo 
-~t. 2Q - D' c:. 1987 e-~e ao inciso III do art. 100 da Lei nQ 9.444, 
"Art ' a segu1nte redação: . 100 -

a~~;r~tapor 2:. ~d~i~)-~~~~: -~~~-~~~~~-~~-q~~-~- inadimplência 
Art. 3r P~eJul:o par~ a administração.". 

PUblicaçg Es.3 le1 entra em vigor na data de sua 
Art ao. · 4Q - Re Sala das R v?~am-se as disposições em contrário. 
Anderson Aeun10es, de de 1995. 
Just·f· ~auto 

apres~n~caçao: A medida proposta pelo projeto d~ lei q~e_ora 
cada vezamos_tem por objetivo primordial coiblr a prat1ca, 
de Obras mals fr~qüente, de os contratados para a exe~ução 
conseqüê ~ serv1ços públicos descumprirem, sem ma1ores 

nelas, as suas obrigações contratuais. 
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Torna-se imperativo que a administração pública imponha 

penalidades mais severas, de modo a preservar o Estad? d?s 
grandes prejuízos causados pela constante inadimplencla contratual. d 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, e 

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

PROJETO DE LEI NQ 489/95 
Declara de utilidade pública a Associação Feminina Obre~ras 

do Bem, localizada no Município de São Sebastião do Para,so: 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais dec~et~o 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade públic~ ~ ~ssoc1açs~o 

Feminina Obreiras do Bem, localizada no Mun1C1p1o de a Sebastião do Paraíso. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. Wanderley Ávila 
Justificação: a Associação Feminina Obreiras do Bem foi 

fundada em 28/3/48 em São Sebastião do Paraíso, com 
0 objetivo principal de assistir os mais necessitados. 

Formada por mulheres espíritas militantes, a entidade te~ 
na prática da caridade e no estudo da doutrina cristã a bas das suas atividades. 
Declarar de utilidade Pública a referida associação vai 

facilitar o trabalho que suas associadas estão desenvolvendo junto aos mais carentes. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

Humanidade e 
Horizonte. 

PROJETO DE LEI NQ 490/95 
utilidade PÚblica a Loja Maçônica Deus, 

Luz nQ 0506, com sede no Município de Belo 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Ar!·.1Q -Fica declarada de utilidade pública Maç?n~c~ Deus, Humanidade e Luz nQ 0506, com Mun1C1p1o de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

decreta: 
a Loja 

sede no 

Sala das R~uniões, de setembro de 1995. Wanderley AVila 

~ustif~c~ção: Instituição filosófica, progressista. 
f1lantrop1ca e evolucionista a Loja Maçônica .o~us Hum~nidade e Luz nQ 0506 t~m por Objetivo a prat1c~ des1nteress~da da beneficência e 0 incentivo á instrução e a ~ultura, alem de defender 0 aprimoramento moral, social e ~ntele~tua! da humanidade, 0 cumprimento do dever e a 1nvest1gaçao constante da verdade. 
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Fundada um séc em 1Q/6/1896, a Loja está 2~ vésperas de completar 
objetiulo f~e uma existência voltada para a prática dos 

T vos 1rmados em seu estatuto. 
ornar a refe .d . reconhe . r1 a LOJa de utilidade pública será o 

junto a~ 1 m~nt~ do seu trabalho e facilitará seu trânsito 
ao bem- s orgaos que com ela podem fazer parceria com vistas 

_ P ~star social. 
exam~bl~ca~o: vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
do artp ~~ 51 m 1 nar, e de Educação para deliberação, nos termos 

· ·c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 
Cria d PROJETO DE LEI NQ 491/95 
A A a a~~ magna do Estado. 
Art~s~mbl:1a_Legi~lat~va_do Estado de Minas G?rais de~reta: 

Liberd Q _ F1ca 1nst1tu1do o dia 21 de abr11 - 01a da 
Art a~e como a data magna do Estado de Minas Gerais. 
PUblica~ - Esta lei entra em vigor na data de sua 
A çao. 
s~~- 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Le a_das Reuniões, de setembro de 1995. 
J on~dio Bouças 

ab~~t 1 ficaçã?:_Toda a Nação brasileira reverencia em 21 de 
se c~ta mem?r1a dos heróis da Inconfidência, entre os quais 
Xaviera a f~gura ímpar do Alferes Joaquim José da Silva 
saudoso~ T1radentes, exaltando também a pessoa de nosso 
Célebr ancredo de Almeida Neves, que se fez eterno pela 
Liberdedfrase: "O primeiro compromisso de Minas é com a 
País ua e e, se todos quisermos, haveremos de fazer deste 
o Pro~a grande Nação". e cultJeto de lei ora apresentado visa a exaltar, preser~ar 

futurauar esse acervo cívico da Nação, para que as geraçoes 
Tendas dele_possam se orgulhar. 

signif_em _v1sta que a Conjuração Mineira é o fato mais 
seu id 1 ~a~ 1 VO que precedeu nossa independência e que. pelo 
nosso ear 1o de liberdade e democracia, plasmou na alma de 
grandipovo o sen~imento de auto-estima e confiança no f~turo 
nossa ~s? ~o _Pa1s, conclamamos os ilustre pare~ a apo~arem 
Liberd n1c 1at1va ae instituir no dia 21 de abr11, o 01a da 

ade. 
- p exam~blica~o: vai o projeto às Comissões de_Justi~a, para 

termo prel 1m1nar, e de Educação, para del1beraçao, nos 
lnter~o~o art. 195, c/c o art. 104, irc;so I, do Regimento 

Dispõe PROJETO DE LEI NQ 492/95 . 
mencion SObre o atendimento prioritário as pessoas que 
A As a n~~ repartições públicas do Estado. 
Art.s~mbl:1a_Legislativa do Estado de Minas G~ra~s.d~creta: 

repart·º- F1ca obrigatório o atendimento pr1or1tar10, nas 
r _ a1çoes Públicas do Estado, a: . 
I: _ POsentados por tempo de serviço ou inval1dez; 

iaaae; pessoas com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de 
rrr -rv _ portadores de deficiência física; 

doentes graves 



676 

Art. 2Q- As repartições públicas deverão afixar, em locais 
visíveis ao público, placas informativas indicadoras do 
atendimento especial às pessoas mencionadas nesta lei. 
Art. 3Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 4Q Esta lei entré em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Leonídio Bouças 
Justificação: Preocupado com o atendimento precário a que 

estão submetidas as pessoas idosas, os portadores de 
deficiência física ou de doenças graves, além das gestantes 
e lactantes, ao utilizarem os serviços das repartições 
públicas, apresentamos este projeto de lei com dispositivos 
capazes de amenizar as dificuldades que vêm ocorrendo nas 
filas dessas repartições. 
Assim como os estabelecimentos bancários oferecem 

atendimento diferenciado a essas pessoas, faz-se necessar1o 
que idêntico comportamento seja adotado pelas repartições 
públicas, uma vez que tais pessoas não apresentam condições 
físicas para se submeterem ao mesmo tratamento dispensado às 
demais. 
Solicitamos, portanto, o apoio dos ilustres pares para a 

aprovação deste projeto de lei. 
-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 493/95 
Declara de utilidade pública a Ordem Espiritualista Cristã 

Nabor do Amanhecer, com sede no Município de Araxá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Ordem 

Espiritualista Cristã Nabor do Amanhecer, com sede no 
Município de Araxá. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de julho de 1995. 
Leonídio Bouças 
Justificação: A Ordem Espiritualista Cristã Nabor do 

Amanhecer, com sede no Município de Araxá, é uma entidade 
civil sem fins lucrativos, fundada em 1993, que tem por 
finalidade a prática e o desenvolvimento do mediunismo e a 
prestação de assistência social. 
Desde a sua fundação, vem cumprindo suas finalidades 

estatutárias e sociais no que diz respeito às atividades 
assistenciais, beneficentes ou filantrópicas. 
Todas as rendas apuradas são destinadas ao atendimento da 

população, uma vez que não remunera os membros de sua 
diretoria pelo exercício específico de suas funções. 
Estando comprovado que a entidade preenche os requisitos 

necessários para ser considerada de utilidade pública, 
solicitamos o apoio dos nobres pares a sua aprovação. 
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-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c c art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 494/95 
Declara de utilidade pública a Associação Coral Mater Dei 

de Barbacena, com sede no Município de Barbacena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Coral Mater Dei de Barbacena, com sede no Município de 
Barbacena. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de setembro de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A Associação Coral Mater Dei de Barbacena é 

uma entidade civil sem fins lucrativos, destinada ao 
incentivo e ao desenvolvimento da cultura musical de 
crianças, adolescentes e adultos carentes, do Município de 
Barbacena e da região. Conforme se vê pela documentação 
anexa, a referida entidade preenche todas as condições para 
obter a declaração de sua utilidade pública. 
-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 495/95 
Declara de utilidade pública o Centro Recreativo Águia de 

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

Recreativo Águia de Ouro, 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 setembro de 1995. 
Arnaldo Canarinho 
Justificação: Fundado em 4/7/84, o Centro Recreativo Águia 

de Ouro, sociedade civil sem fins lucrativos, vem cumprindo 
os objetivos propostos em se~ estatuto, proporcionando a 
difusão do civismo e da cul:ura física por meio da prática 
desportiva, principalmente do futebol amador. 
-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 496/95 
Declara de utilidade pública a Comunidade do Bom Pastor, 

com sede no Município de Congonhal . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Comunidade 

do Bom Pastor, com sede no Mu~icípio de Congonhal. 



Art. 2Q Esta lei entra em vigc- na data 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Arnaldo Canarinho 
Justificação: A Comunidade do Bom Pastor é um 

filantrópico, sem fins lucrativos, que acolhe e 
assistência a indigentes idosos e a inválidos 
trabalho, de ambos os sexos, residentes 
municipalidade. 

678 

de sua 

asilo 
presta 

para o 
naquela 

A diretoria da entidade, cujos membros não percebem nenhuma 
remuneração pelos cargos que ocupam, trabalha com muita 
dedicação para levar aos mais carentes e desvalidos um pouco 
de satisfação material e espiritual, evidenciando o caráter 
social da entidade, que merece ser reconhecida 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. 

Declara de 
em Educação 
Contagem. 

PROJETO DE LEI 
utilidade pública o 
Comunitária - GETEC 

No 497/95 
G~upo de Estudos e Traba'~~ 
-, com sede no Municipio ae 

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

Estudos e Trabalho em Educação Comunitária - GETEC -, 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, 6 de setembro de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: Tendo por princ1p1o básico a luta por 

conquistas sociais, o GETEC desempenha significativo papel 
junto a sua comunidade. Trata-se de uma entidade civil sem 
fins lucrativos, que sempre primou pelo bom atendimento a 
seus assistidos. 

Com uma atuação dinâmica e séria, essa entidade, em suas 
promoções e movimentos públicos, sempre deu enfoque 
prioritário às causas populares, trabalhando com afinco pela 
construção de uma sociedade mais justa e humana. 
A par dessas considerações e numa demonstração de 

reconhecimento ao trabalho relevante empreendido pelo GETEC, 
esperamos a aprovação deste projeto pelos nobres pares. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, oara 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 745/95, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral 
do DER-MG com vistas a que se agilizem as obras de 
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pavimentação da estrada que liga a cidade de Chácara á 
cidade de Juiz de Fora. 

NQ 746/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Esta~- com vistas á 
pavimentação da rodovia que liga a BR-040 ao Distrito de 
Piedade do Paraopeba, no Município de Brumadinho. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

NQ 747/95, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com 
os profissionais de radiodifusão pela comemoração do 
Centenário do Rádio. 

NQ 748/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçônica Esperança e Virtude, localizada no Município 
de Rio Vermelho, por seus nove anos de existência. 

NQ 749/95, do Deputado Wanderley Ávila, sol'citando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçônica Deus e Humanidade, localizada no Município de 
Itajubá, por seus 120 anos de existência. (- Distribuídos á 
Comissão de Educação.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei nQ 132/95. 

Do Deputado Durval Ângelo, solicitando a tramitação em 
regime de urgência do Projeto de Lei nQ 461/95. 

Do Deputado Durval Ângelo, solicitando a convocação do 
Secretário da Fazenda para prestar esclarecimentos sobre a 
arrecadação estadual e o repasse das verbas garantidas pela 
Constituição aos municípios mineiros. 

Do Deputado Ermano Batista e outros, solicitando a 
convocação do Presidente do Tribunal de Contas e do 
Secretário da Fazenda para prestarem esclarecimentos sobre 
notícias veiculadas no jornal "Estado de Minas " de 26/9/95, 
que tratam de falsidade no fornecimento de dados da 
arrecadação do Estado e da transferência de recursos para os 
municípios. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Gil Pereira e Ronaldo Vasconcellos, das Comissões de 
Assuntos Municipais e de Saúde e Ação Social, da Comissão 
Parlamentar de Inquérito para Investigar a Prostituição 
Infantil na Região Norte de Minas, da Comissão Especial para 
Verificar ''in Loco" a Situação do Projeto Jaíba, e da 
Comissão Especial para Apuração das Causas que Levaram à 
Paralisação das Obras de Construção do Hospital CARDIOMINAS, 
Buscar Possíveis Soluções para a Retomada das Mesmas, 
Ampliação de seus Objetivos Compatível com as 
Macroprioridades de Medicina Curativa. 

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

Rezende. 
O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras Deputadas, assomo, na tarde de hoje, esta 
tribuna apenas para apresentar reque~imento que protocolei 
na Secretaria da Comissão de Assuntos Municipais e 
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Regionalização, solicitando que sejam tomadas algumas 
providências que julgo necessárias sobre as já famosas 
emancipações de distritos. (-Lê:) 

"Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização, o Deputado que este subscreve requer a Vossa 
Excelência, na forma regimental. que não seja realizado o 
plebiscito marcado para o próximo dia 22 de outubro, antes 
da verificação "in loco", feita por uma comissão de 
Deputados indicada para esse fim, nos 121 distritos, 
especialmente nos 69 que contavam com menos de 300 moradias, 
conforme o censo de 1991 feito pelo IBGE. 
Sala das Comissões 
Deputado Geraldo Rezende - Vice-Líder do Governo 
Justificação: De acordo com a Lei Complementar nQ 37, de 

18/1/95, para a criação de municípios devem ser comprovados 
alguns requisitos e dentre estes. exige-se que o núcleo 
urbano já constituído possua mais de 400 moradias. 
Conhecendo bem os distritos do interior mineiro e 

acompanhando de perto sua evolução, verificamos que não há 
possibilidade de um distrito crescer tanto assim em tão 
pouco tempo. Como exemplo, podemos citar o Distrito de Flor 
de Minas, localizado no Município de Gurinhatã. Em 1991, de 
acordo com o censo, possuía apenas 126 prédios. Hoje, a meu 
pedido, foram recontadas as moradias e existem exatamente 
136 prédios, incluindo comércio, portanto, não está atendida 
a exigência legal. 

Além do mais, nenhum deles possui edifício que forneça 
condições de funcionamento ao Governo Municipal e aos órgãos 
de segurança." 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Raul Lima 

Neto. 
O Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Presidente. Deputado 

Agostinho Patrús, que nos traz alegria com o seu retorno a 
esta Casa; Srs. Deputados e Sras. Deputadas, venho a esta 
tribuna para, em poucas palavras, pedir a todos os 
companheiros o apoio à aprovação do Projeto de Lei nQ 56/95, 
de nossa autoria, que dispõe sobre o respeito aos direitos 
mínimos dos cidadãos brasileiros e estrangeiros que viajam 
de ônibus e usam as estações rodoviárias e as paradas 
obrigatórias no Estado de Minas Gerais. 
Srs. Deputados, este projeto é muito simples. mas vem 

extinguir uma injustiça muito grande que acontece em nossas 
estações rodoviárias e paradas obrigatórias, onde se cobram 
taxas das pessoas que viajam em ônibus intermunicipais, para 
que façam uso dos banheiros e das toaletes. Muitas mães e 
pais de família se sentem apertados. humilhados, porque, às 
vezes, não possuem dinheiro. 

O que estou dizendo parece até uma utopia ou uma força de 
argumentação não veraz, mas é fato. Muitas vezes. 
presenciamos, sobretudo em nossa comunidade evangélica, 
lamentos de pessoas, de mães de família que vêm do Norte ou 
do Nordeste, às vezes com cinco ou seis filhos, que, quando 
chegam nas paradas de ônibus, ficam totalmente apertadas, 
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porque são impedidas de usar o banheiro, pois, para fazê-lo, 
precisam pagar uma taxa que varia de R$0,50 a R$1,00. Isso é 
um verdadeiro absurdo, uma vez que, ao comprar a passagem, o 
usuário já paga também a taxa rodoviária. 

Este projeto pretende que, nas estações rodoviárias e 
paradas de t-ibus, a todos os passageiros que exibem a 
passagem, seja concedido o uso livre do banheiro ou a 
utilização da toalete, sem nenhuma despesa. Portanto, 
cônscio do alto espírito público dos senhores, venho pedir, 
já com gratidão, o apoio ao Projeto nQ 56/95, de nossa 
autoria, que visa diminuir um pouco o sofrimento do nosso 
povo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Marcos Helênio. 
O Deputado Marcos Helênio- Sr. Presidente, em seu retorno 

à Casa, as nossas boas-vindas; Srs. Deputados, público aqui 
presente, imprensa, nós vamos nos manifestar, apenas, sobre 
alguns assuntos que julgamos relevantes e que estão sendo 
destacados na imprensa. Gostaríamos que eles fossem 
discutidos e analisados por esta Casa. 

Inicialmente - e já houve providências da Bancada nesse 
sentido-, quero reforçar a idéia de que, para nós, são 
graves as denúncias do Presidente do Tribunal de Contas 
contra o Governador, dizendo que ele não estaria procedendo 
aos repasses para os municípios da forma devida, o que, 
naturalmente, será apurado, e saberemos com quem está a 
verdade. 

O Governo estaria, ainda, apresentando informações falsas 
sobre sua arrecadação. Segundo o Presidente do Tribunal de 
Contas, a receita estadual apresentou, de janeiro a agosto, 
um crescimento médio real de 30%, o que é contestado pelo 
Secretário da Fazenda. E o aumento para o funcionalismo 
girou em torno de 10% em relação à receita. Se comprovadas 
as denúncias do Presidente do Tribunal de Contas, estaria 
configurado crime de responsabilidade praticado pelo Sr. 
Governador, já que o repasse aos municípios é garantia 
constitucional. o Conselheiro Presidente do Tribunal de 
Contas, Flávio Régis Moura e Castro, prometeu divulgar, nos 
próximos dias, a "verdadeira" contabilidade do Governo 
Azeredo. É o que ele realmente deveria fazer. Também o 
Secretário da Fazenda deveria se explicar, mostrando de 
forma clara os dados que são contestados. É de esperar, 
inclusive, que, quando da prestação de contas do Governo 
relativa a este ano, o Tribunal de Contas leve tais dados em 
consideração. 

Entendemos, finalmente, que o Conselheiro Moura e Castro 
deveria remeter a esta Casa a confirmação dos dados 
divulgados na imprensa, para que esta Assembléia possa 
cumprir suas atribuições relativas à fiscalização do 
Executivo. 

Manifestamos, então, nossa preocupação com essa divergência 
de informações entre o Tribunal de Contas e o Governo 
Estadual quanto à arrecadação. Portanto, esta Casa encontra-
se na expectativa da vinda do Governador para er-clarecimento 
dessas questões. 
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Queremos abordar, também, um assunto de grande importância 
e que representa uma grande conquista do consumidor. Ontem, 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso assinou, após muitos 
anos de expectativa, uma resolução relativa às competências 
dos juizados de pequenas causas. Esses juizados fu~ci~navam 
apenas como órgãos conciliadores, assim como os orgaos de 
defesa do consumidor, os PROCONs. Com a decisão do 
Presidente, houve uma modificação da situação vigente, 
favorecendo o consumidor. 
Consideramos uma grande vitória a sanção, pelo Presidente 

da República, da lei que cria os juizados especiais cíveis e 
criminais. Essa lei facilitará a conciliação, o processo e 
o julgamento, nas áreas cível e criminal. No caso do 
processo civil, serão dirimidas ações que envolvam quantias 
inferiores a 40 salários mínimos, que terão solução em menos 
de 30 dias, o que, de fato, trará celeridade à justiça. 
Segundo o Presidente do STF, Ministro Sepúlveda Pertence, o 
Poder Judiciário deverá implantar esses juizados especiais, 
em todos os Estados, com a maior rapidez possível. Trata-se 
realmente de um grande passo no sentido de se garantir ao 
cidadão a eficácia da prestação jurisdicional. Devemos 
ressaltar a importância especial desses juizados no âmbito 
da defesa do consumidor, em que muitos casos não são levados 
ao Judiciário em função do pequeno valor. Esse é um grande 
passo no sentido de se fazer valer a legislação de defesa do 
consumidor, que é boa, mas ainda não é usada integralmente 
pelo consumidor de menor poder aquisitivo. 

Vamos pedir a esta Casa para se empenhar, junto ao Ministro 
Sepúlveda Pertence, para que esses juizados sejam de fato 
instalados no Estado de Minas Gerais. 
Por último, queremos chamar a atenção para o modo de 

utilização do Mineirão, em face das atuais propostas de 
enxugamento e racionalização do Estado. É uma área típica da 
iniciativa privada, e, no caso do Mineirão, o poder público 
já cumpriu bem o seu papel. Hoje, por exemplo, o Governo 
Estadual - isto é o que nos preocupa e queremos uma 
confirmação a respeito vai arcar com despesas de 
U$400.000,00 somente com a cota da CBF, além das despe:as de 
transporte local, hospedagem e alimentação das seleç~es do 
Brasil e da Romênia. Seria, portanto, o momento de 
repensarmos o Mineirão enquanto instituição pública e de 
estudarmos o meio de privatizá-lo ou repassá-lo aos clubes 
de futebol de outra maneira, como arrendamento. É só para 
reforçar pois vamos votar, daqui a pouco, a questão da 
Privatização do CREDIREAL. Disse e repito: somos a favor da 
privatização do CREDIREAL. O que queremos é apenas 
transparência, é que se defina quem vai ficar com a dívida 
trabalhista, que é de mais de R$100.000.000,00. O valor das 
ações vai ser o mesmo da dívida trabalhista. Já dissemos que 
vamos votar a favor, mas queremos mais informações sobre 
quanto foi gasto no processo de saneamento do Banco. 
Queríamos saber se o Estado vai ser ressarcido desses 
gastos. E, já que os governistas dizem que são privatistas, 
vamos privatizar o Mineirão, vamos entregá-lo, de 
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preferência, ao Atlético e ao Cruzeiro, pois o arrendamento 
do Estádio Independência Ja foi feito, através do ex-
Governador, para o América. Que o Governo não continue 
investindo em siderúrgicas falidas como a Mendes Júnior, 
criando mais empresas. 
Portanto, vamos votar a questão do CREDIREAL, mas queremos 

saber mais detalhes, queremos debater e ver transparência 
nessa privatização. 

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

O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, membros da imprensa aqui presentes, senhores 
e senhoras que nos visitam, antes de tecermos nosso 
comentário a respeito de um assunto extremamente preocupante 
e sério, gostaríamos de convidar os Srs. Deputados para uma 
reunião que a Comissão de Saúde e Ação Social irá p,-,over, 
amanhã, no anfiteatro desta Casa, com a preser-, dos 
Secretários da Saúde, de Esportes, Lazer e Turismc e do 
Trabalho e da Sra. Eloísa Azeredo, destinada a debater e a 
levantar a situação do idoso no Estado de Minas Gerais. 
A partir dessa reunião, a Comissão irá apresentar um 

projeto para análise desta Casa, estabelecendo uma política 
de diretrizes, para que possamos realmente acatar as pessoas 
idosas deste Estado e proporcionar-lhes condições para que 
possam viver e trabalhar com dignidade. 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, mais uma vez voltamos à 

tribuna da Assembléia Legislativa para levantar o problema 
da seca que assola grande parte da área territorial do 
Estado de Minas Gerais. O Governo, reconhecendo que a 
situação está crítica nas cidades do Norte de Minas e no 
vale do Jequitinhonha, acaba de decretar o estado de 
calamidade nessas cidades. 

É necessário, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que, ao lado 
desse reconhecimento oficial do Governador, fazendo ver que 
essas cidades enfrentam problemas seríssimos com a seca, o 
Governo venha a adotar medidas urgentes e necessárias para 
atender aos 50 municípios que estão passando por momentos 
difíceis. É verdade, que mal saímos de um decreto de 
calamidade pública da seca do ano passado. Nesse período, o 
Governador anunciou algumas medidas importantes para ajudar 
os mun1c1p1os. Mas é necessário que as ações possam 
efetivamente chegar a todas as Prefeituras daquela região. 
Na seca do ano passado, o Governo anunciou uma ajuda de 
custo através de frentes produtivas de trabalho, mas essas 
frentes, essas ajudas, não chegaram às regiões do Norte de 
Minas. Apenas cinco municípios, que não fazem parte da 
região mineira da SUDENE, foram contemplados com uma pequena 
verba para se contratar pessoas, evitando-se o êxodo rural. 
Essas cinco prefeituras, que foram contempladas com o 
decreto de abril de 1995, apenas receberam algum recurso 
agora, em setembro, já em plena seca do ano de 1995. Foi 
anunciada também a liberação de 1.000t de sementes -para 
aj~dar os produtores rurais. Entretanto, só a primeira etapa 
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chegou ao Norte de Minas, a segunda etapa ficou apenas nas 
promessas do Governo e do Sr. Secretário da Agricultura. 
Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o mais grave é que, 

analisando e observando hoje publicaç6es no jornal "Hoje em 
Dia", de 26/9/95, terça-feira, li matéria em que o 
Secretário de Agricultura disse que vai rezar para chover no 
Norte de Minas Gerais. Ou seja, a medida que o Sr. Alysson 
Paulinelli resolveu tomar é a de rezar para chover naquela 
região. Respeitamos o Sr. Secretário de Agricultura, homem 
sério e competente, tanto é que já foi Ministro de Estado e 
já é Secretário pela segunda vez, mas queremos dizer que, 
apesar de todo o esforço, de todo o sofrimento daquela 
região, não perdemos nossa fé. Rezamos e estamos 
constantemente pedindo aos céus, a Deus, ao Deus em quem 
acreditamos e ao Qual veneramos, para que possa mandar a 
chuva à região norte-mineira. Esta declaração foi infeliz e 
inoportuna, devido à fé do norte-mineiro, do sertanejo 
norte-mineiro. O Sr. Secretário de Agricultura do Estado 
deveria, sim, lutar para que as medidas do Governo possam 
efetivamente chegar à região norte-mineira. Quero convidá-
lo, desta tribuna, - e vamos fazer oficialmente esse convite 

, para que S. Exa visite o Norte de Minas, especialmente 
cidades como Rio Pardo de Minas, São João do Paraíso e 
Varzelândia; cidades que estão passando por dificuldades 
jamais vistas, cidades onde falta água potável para as 
pessoas beberem. 
Queremos convidar o Sr. Secretário para que nos acompanhe 

àquela região e possa ver de perto, possa sentir na pele os 
efeitos danosos da seca, possa ver as centenas de pessoas 
que saem da região norte-mineira, possa ver os pequen~s 
agricultores que são obrigados a vender suas terras, que sao 
obrigados a entregar suas terras às pessoas mais abastadas. 
Queremos convidar o Sr. Secretário para que, juntamente com 

os Deputados desta Casa, com a bancada norte-mineira, 
possamos fazer uma corrente, possamos nos dar as mãos e 
conseguir os recursos necessários e imprescindíveis à 
sobrevivência do sertanejo do Norte de Minas. 
Declaraç6es iguais a essa, Sr. Secretário, agradecemos. 

Agradecemos as suas oraç6es, que são importantes, mas 
Queremos convidá-lo para que possa arregaçar suas mangas e 
levar um pouco de benefícios, um pouco de tranqüilidade aos 
45 municípios que decretaram estado de emergência e de 
calamidade pública. Gostaríamos de dizer, Sr. Secretário, 
que é com muita tristeza e muita dor que um Prefeito assina 
um ato igual a esse. 
Sr. Presidente, queremos convidar o Sr. Ten.-Cel. Márcio 

José de Almeida, DD. Secretário Executivo da Defesa Civil -
CEDEC -, para comparecer a esta Casa e explicar quais são as 
medidas que o Governo do Estado irá tomar, a fim de levar 
tranqüi 1 idade à região norte-mineira. Acredito que, ao 
assinar um decreto dessa natureza, o Governador do Estado 
está C8~ boas intenç6es e sabe perfeitamente das 
dificuldades que enfrentamos. Portanto, a presença do Ten.-
Cel. Márcio José de Almeida nesta Casa será muito importante 
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para trazer um pouco de luz aos Deputados, pois, somente 
assim, repassaremos informações seguras ao~ 55 Prefeitos do 
Norte de Minas, que estão sofrendo, que •- ão passando por 
difi:~ldades e que desejam a parceria de .~verno do Estado 
ness~ momento difícil. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Paulo 

Schettino. 
O Deputado Paulo Schettino - Exmo. Sr. Presidente, Deputado 

Agostinho Patrús, que retorna de viagem - e é um prazer tê-
lo novamente em nosso convívio , Srs. Deputados, Sra. 
Deputada, senhores presentes nas galerias, representantes da 
imprensa, estamos entrando, hoje, nesta Casa, com um projeto 
de lei que torn2 obrigatória a ce~são de armas e outros 
equipamentos de ~egurança aos policiais civis. O projeto 
está elaborado da seguinte maneira:· 
-O projeto lido recebeu o nQ 499/95 e foi publicado na 

edição de 29/9/95. 
Recentemente tive um encontro com o Sr. Governador do 

Estado, e ele ficou perplexo quando lhe informei essa 
situação. Ele achava que todo policial, ao ingressar na 
carreira, recebia seus equipamentos. Lamentavelmente, essas 
coisas não acontecem. Ele me prometeu que assim que essa lei 
chegar ao Palácio da Liberdade, ele irá sancioná-la, com o 
maior prazer. Faço um apelo aos meus pares, para que me 
ajudem, a fim de que essa lei tenha uma tramitação rápida e 
possamos corrigir uma injustiça de muitos e muitos anos. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Ermano 
Batista. 

O Deputado Ermano Batista* Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, li hoje, f todos os senhores devem ter lido, 
também, uma informação veiculada no jornal "Estado de 
Minas", que é motivo de preocupação e deve levar esta Casa a 
proceder a investigação, não apenas peio valor da notícia, 
mas principalmente por causa da fonte de onde emana. Disse o 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
Conselheiro Flávio Régis, que o Estado de Minas está 
sonegando recursos constitucionais às Prefeituras de Minas 
Gerais. Sr. Presidente, uma denúncia desse jaez não pode 
ficar restrita às linhas de um jornal, nem pode morrer de um 
dia para o outro. É preciso que esta Casa. sendo o som da 
voz do povo, proceda a investigação sobre a veracidade dos 
fatos, uma vez que os municípios de Minas Gerais e de todo o 
Brasil já sofrem com a sangria do Fundo Social de 
Emergência, que retira parte do bolo do Fundo de 
Participação dos Municípios para a criação daquele Fundo 
Social de Emergência. 

E agora, com as Prefeituras numa situação difícil, quando 
suas receitas não sobem, mas as despesas aumentam, vemos 
estarrecidos uma noticia dessa natureza. 
Sr. Presidente, se isso for real, se isso for a expressão 

da verdade, o Estado de Minas Gerais está praticando um ato 
criminoso, ~assível de punição para o ordenador de atitudes, 
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até mesmo de pena privativa de liberdade, porque constitui 
apropriação indébita. 
Sr. Presidente, se não for verídico, se for apenas fruto de 

um momento de entusiasmo, diante dos repórteres e das 
câmeras de televisão, têm também um significado criminoso, 
porque, na condição de Presidente de um órgão, com~ de 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, a declaraçao do 
seu dirigente tem a força de uma certidão. 
Se essa declaração for inverídica, estaria aguele 

Presidente cometendo um crime de falsidade ideológica. E por 
isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que este Deputado 
coadjuvado e cooperado por vários outros Deputados apresenta 
um requerimento a esta Casa, redigido nos seguintes termos: 
(- Faz a leitura de requerimento de sua autoria, subscrito 
também por outros Deputados e publicado na edição de 
28/9/95.). 

É este, Sr. Presidente, o requerimento, que passo a V. 
Exa., para que seja submetido à douta apreciação deste 
Plenário. Muito obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Gilmar 

Machado. 
O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, distinta galeria, imprensa, nós, como já foi 
colocado aqui por alguns Deputados e agora pelo Deputado 
Ermano Batista, entendemos que uma acusação feita por um 
órgão auxiliar deste Poder, na pessoa do Presidente do 
Tribunal de Contas, não pode deixar de ser verificada. 
A Bancada do PT e nós, particularmente, já tínhamos 

col-=ado dúvidas referentes à arrecadação do Estado. Hoje, 
pe12 manhã, no debate pomovido pela revista "Exame", o Vice-
Governador do Estado e sua assessoria entregaram à imprensa 
um documento no qual ele diz: "em relação ao questionamento 
do Deputado Gilmar Machado, do PT, sobre os dados 
financeiros do Estado, fazemos as seguintes observaç6es." 
Ele dá a resposta de um requerimento que apresentamos aqui 
no Plenário para a imprensa, ao invés de mandar para -
Deputado, para o Poder Legislativo, os números. 
Ele faz a discussão por meio da imprensa, não realizando : 

debate de que precisamos em Plenário. Lamentamos a forma 
como o Poder Executivo vem tratando o Poder Legislativo. 
Isso é um desrespeito. Nós, do PT estamos cumprindo as 
determinaç6es regimentais e constitucionais que cabem ao 
parlamentar. Fazemos solicitaç6es a esta Casa pedindo 
informaç6es necessárias para que possamos travar debates. 
Agradecemos à imprensa a gentileza de ter-nos fornecido uma 

cópia do documento que foi panfletado pelo Governo, hoje 
pela manhã, depois do debate promovido sobre a situação do 
Estado. Esse documento confirma os números que já havíamos 
afirmado. Está escrito aqui: "Minas Gerais, receitas 
correntes liquidas." O Governo, pela primeira vez, confirma 
que ICMS não é a única receita do Estado. Nós já estávamos 
cansados de saber que não era. Mas ele sistematicamente diz, 
para alegar que não tem como reajustar salário de servidor e 
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que está gastando mais de 70% com a folha de pagamento, que 
o ICMS é a única fonte de receita do Estado. Não está 
cotando as transferências da União, IPVA e outras receitas 
que o Estado possui. Estamos de posse desse documento, o 
qual comprova que a entrada média dos seis primeiros meses 
foi na ordem de R$420.000.000,00. São dados da Secretaria da 
Fazenda. Isso era exatamente o que estávamos dizendo. Para 
sermos mais precisos, equivocamos em R$2.000.000,00. Dava 
aproximadamente R$418.000.000,00. Vamos mostrar para todos 
os Deputados. Desses R$420.000.000,00, têm sido gastos 
R$280.000.000,00 por mês com a folha de pagamento; 
R$200.000.000,00 é com o pessoal da ativa e R$80.000.000,00 
com os inativos. Nós, desde a legislatura passada, estávamos 
alertando, quando entramos com um requerimento e foi montada 
uma comissão presidida, na época, pelo ex-Deputado Roberto 
Amaral. A comissão teve o Deputado Dílzon Melo como um dos 
relatores. Desde então, já mostrávamos que a situação dos 
ativos com inativos se agravava cada vez mais. É necessário 
acharmos uma saída. Os números mostram que estamos corretos 
em nossas afirmações. Existe uma média de R$40.000.000,00 de 
custeio por mês, restando quase R$100.000.000,00. Onde está 
este dinheiro? O Secretário da Fazenda, juntamente com o 
Vice-Governador, no debate realizado no 23Q andar com as 
lideranças, dizia que o Estado estava comprometendo em torno 
de R$50.000.000,00 com pagamento de juros da divida. O 
Governador vai hoje na imprensa e diz que são 
R$20.000.000,00. Precisamos saber quem está falando a 
verdade. O Governador fala que são R$20.000.000,00 e o 
Secretário fala que são R$50.000.000,00. Se o Secretário 
estiver com a razão, precisamos saber onde está o restante. 
Não está havendo investimentos. Se forem R$20.000.000,00, a 
situação é mais grave. Essa defasagem de informações é que 
realmente tem trazido transtorno e dificuldades para que 
possamos discutir profundamente o pacote que está nas 
comissões. 

Temos feito um alerta. Como vamos debater se não temos 
números precisos, informações concretas da Secretaria da 
Fazenda e do Planejamento, para que possamos fazer um debate 
sério a respeito das finanças do Estado? 

Como posso votar o endividamento do Estado em mais de 
R$1.20o.ooo.ooo,oo, como está num dos projetos, nas 
comissões, se o Estado mal consegue pagar as dívidas que tem 
agora? 
Como vamos autorizar a criação de uma nova empresa _ e 
também não é dito qual o seu regime para administrar a 
dívida -, sendo que já temos uma empresa, a ADMINAS? Ao 
mesmo tempo, quer colocar, como garantia, o restante das 
ações ordinárias, colocando duas instituições, como a CEMIG 
e o BEMGE, extremamente importantes para Minas Gerais, como 
garantia. Se houver algum problema, fica em risco o controle 
acionário do Estado nessas duas empresas. 

Ao mesmo tempo, outro projeto pede a venda de ações da 
CEMIG e do BEMGE p3ra aplicar no Plano Plurianual de 1991, 
que vence em dezembro de 1995. Onde está a seriedade nisso? 

/ 
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O Estado está achando que a Assembléia Legislativa é tão 
subserviente que não vai olhar absolutamente nada para votar 
esses projetos tão importantes? Não concordamos e queremos 
dizer que a Bancada do PT vai continuar solicitando as 
informações necessárias para se fazer um debate sério sobre 
as finanças do Estado. 
O Governador foi a Brasília, a convite do Presidente da 

República, que convidou todos os governadores. As pessoas, 
normalmente, convidam. Hoje no Brasil precisamos, cada vez 
mais, debater, discutir, trocar informações. Entretanto, 
aqui, o Poder Legislativo tem tentado cercear o direito de 
dialogar sobre a situação, dizendo que estamos provocando o 
Governador do Estado. O que queremos é um debate sério e 
franco com o Governador, que representa, queiram ou não, o 
povo de Minas Gerais. Assim, na situação ou na oposição, 
precisamos colocar quais são as condições. A Assembléia 
precisa dar os instrumentos para que o Estado possa 
continuar caminhando. 
Quando fizemos o requerimento fazendo um convite ao 
Governado~ do Estado, tínhamos consciência de que convocação 
não poderia ser feita. Queríamos fazer um diálogo para 
acabar com essas desinformações, esses números trocados, que 
tanta intranqüilidade trazem a todos. 
Finalizando, se o Presidente do Tribunal de Contas faz uma 

afirmação, como fez, e não tem provas do que falou, este 
Poder não pode deixar passar em branco. O Tribunal de Contas 
é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, que examina as 
contas das Prefeituras e do Governo do Estado, emitindo 
parecer. Se o que ele falou não se confirma e depois não há 
como sustentar, o Poder Legislativo tem a obrigação de 
exigir esclareciment8S e entrar com um processo contra ele. 
Do contrário, este ?oder é que ficará desmoralizado. O 
Tribunal de Contas estará, também, em processo de 
desmoralização, porque afirmações como as que foram feitas 
têm que ser subsidiadas. Quando a Bancada do Partido e eu, 
como Líder da Bancada do PT, colocávamos os números, era 
porque tínhamos segurança do que falávamos. Hoje esses 
números, realmente, confirmam nossas afirmações. Só espero 
que o Secretário cumpra com seu dever constitucional e que 
as informações cheguem ao Poder Legislativo e a este 
Deputado, que entrou com o pedido dentro dos trâmites 
regimentais. Queremos, mais uma vez, agradecer á imprensa. 
Temos que pegar esses documentos que foram entregues pela 
Secretaria da Fazenda. Entretanto, ele não veio fazer o 
debate, como nós queríamos. Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

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

Presidência passa à 2g parte da reun1ao, com a 1ª fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Leitura de Comunicações Apresentadas 
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 
comunicações apresentadas nesta reun1ao oelos Deputados 
Ronaldo Vasconcellos -falecimento do ex-D2~utado Godofredo 
Prata Rodrigues da Cunha; Gil Pereira- faiecimento do Sr. 
Conrado Pereira dos Santos, em Montes Claros (Ciente. 
Oficie-se.): pela Comissão de Saúde e Ação Social 
aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nQs 
293/95, da Deputada Maria c~Sé Haueisen, e 301/95, do 
Deputado Sebastião Costa; :ela Comissão de Assuntos 
Municipais- re]e1çao, na reunião extraordinária realizada 
em 21/9/95, do requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, 
em que se solicita o desarquivamento do processo de 
emancipação do Distrito de Vila Almeida, no Município de 
Jabuticatubas (Ciente. Publique-se.); pela Comissão Especial 
para Verificar "in Loco" a Situação do Projeto Jaíba, no 
Município de Jaíba - encaminhamento de seu relatório final. 
aprovado em reunião dessa Comissão realizada no dia 20/9/95 
(Ciente. Publique-se.). 
- O teor do relatório é o seguinte: 

RELATÓRIO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA VERIFICAR "IN LOCO" A 
SITUAÇÃO DO PROJETO JAÍBA 

I - Introdução 
A presente Comissão Especial foi criada, conforme o 

disposto no art. 112 do Regimento Interno, a partir de 
requerimento do Deputado Carlos Pimenta. aprovado na reunião 
ordinária do dia 18/4/95 e publicado no dia 25/4/95, para, 
no prazo de 60 dias, verificar "in loco" a situação do 
Projeto Jaíba, nos Municípios de Jaíba e Matias Cardoso. 

Para compor a Comissão. foram designados titulares os 
Deputados Geraldo Santanna. Marcelo Cecé, Ivo José, Elbe 
Brandão e Carlos Pimenta, e suplentes, os Deputados José 
Henrique, Paulo Schettino, Almir Cardoso, José Braga e 
Ronaldo Vasc ~cellos. 

No dia 4/: 2~. foi realizada reunião preparatória, com a 
finalidade ae se elegerem o Presidente e o Vice-Presidente, 
de se designar o relator e de se programarem os trabalhos da 
Comissão. Na ocasião, foram eleitos Presidente e Vice-
Presidente os Deputados Carlos Pimenta e Ivo José, 
respectivamente. Como relatora, foi designada a Deputada 
E"ne Brandão. 
~stabeleceu-se. ainda. que a Comissão se reuniria, 

ordinariamente, às terças-feiras. às 10h30min, para, antes 
da visita propriamente dita ao Projeto. promover amplo 
debate com representantes de entidades públicas e privadas 
envolvidas na questão. 

A Comissão, a partir de requerimento da Deputada Elbe 
Brandão, aprovado pela unanimidade de seus membros, teve seu 
prazo ampliado por 30 dias. Não havendo concluído os 
trabalhos em virtude da realização das audiências públicas 
regionais, fez-se nova prorrogação, por mais 30 dias, por 
meio de acordo de Lideranças. 

A visita ao Projeto Jaíba aconteceu nos dias 24 e 25/8/95, 
com a presença dos Deputados Carlos Pimenta, Ivo José. Almir 
Cardoso e Dimas Rodrigues. No primeiro dia, após percorrer a 
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área do Projeto e manter contato com colonos, promoveu-se 
uma reunião com a direção do Projeto. O segundo dia foi 
dedicado a encontro com representantes das associações de 
produtores e dirigentes sindicais. 

II - Discussão do problema 
1 - Histórico 
O Projeto Jaiba foi concebido pelo Governo do Estado, na 

década de 70, com o objetivo de irrigar 100.000ha no extremo 
Norte de Minas Gerais, e constituiu, desde o início, um 
programa de desenvolvimento regional. 

Os primeiros estudos aprofundados sobre o potencial 
agrícola da região denominada Mata da Jaíba ocorreram no 
início da década de 60, pelo U.S. Bureau of Reclamation, num 
trabalho denominado "Reconhecimento dos Recursos Hídricos e 
de Solos da Bacia do São Francisco". -11 foi identificada 
uma área de 230.000ha como apta para aproveitamento com 
agricultura irrigada. 

A partir de 1972, os Governos Federal e Estadual passaram a 
atuar em conjunto, selecionando uma área de 100.000ha para a 
implantação do Projeto Jaíba. Nesse mesmo ano, a RURALMINAS 
contratou, com financiamento do Banco Mundial - BIRD -, o 
projeto executivo de irrigação de Mocambinho, com 1.680ha e 
que serviria de projeto piloto. 

No final do ano de 1975, a RURALMINAS, representando o 
Governo do Estado, e a CODEVASF, como representante do 
Governo Federal, assinaram conven1o definindo suas 
atribuições no Projeto. À CODEVASF caberia a implementação, 
operação e manutenção das obras físicas do sistema de 
irrigação do Distrito Agroindustrial do Jaíb~ - DAIJ -. e à 
RURALMINAS competiria a regularização fL:·Jiária e a 
implantação de infra-estrutura básica, como a construção de 
estradas, rede elétrica, escolas, postos de saúde, 
assentamento de colonos e apoio técnico. 
Por questões de ordem técnica, econômica e política, o 

cronograma original para implantação das obras sofreu 
sucessivos atrasos, e as atividades concentraram-se mais nos 
levantamentos topográficos e na elaboração dos projetos das 
estações de bombeamento (EB-1 e EB-2) e dos canais 
principais (CP-1 e CP-2). 

Em 1980, com uma guinada em sua concepção original, o Jaíba 
foi incluído no PROÁLCOOL, com o intuito de transformar a 
área do projeto em pólo sucro-alcooleiro. Assim, passou-se a 
estimular a ida de grandes empresários para a região, tais 
como o Grupo Ometto, a Agroceres e a Agrivale, que 
adquiriram grandes lotes de terra com incentivos 
governamentais. Com a queda da cotação do açúcar no mercado 
internacional, essa idéia deixou de se concretizar, o que 
possibilitou afinal novo ajuste na concepção geral do 
Projeto. 

Em conseqüência das pressões de entidades da sociedade 
civil, do próprio Banco Mundial e de mudanças no cenário 
político nacional, 1n1c1ou-se, em meados da década de 80, 
nova fase do Projeto, com maior preocupação com os objetivos 
sociais. O Governo Federal lançou o Programa de Irrigação do 
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Nordeste- PROINE -, que incluía a Área Mineira do Polígono 
das Secas, onde se encontra o Projeto Jaíba. Nessa época, 
foi implantado o canal de chamada - ligação do rio São 
Francisco à EB-1, adquiridos os equipamentos hidromecânicos 
dessa estação e aceleradas as obras de infra-estrutura para 
assentamento de colonos. 

Em 1986, diante do desmatamento de uma área de 2.300 ha sem 
licenciamento, a Associação Mineira de Defesa do Ambiente-
AMDA- denunciou a ilegalidade do Projeto ao Conselho 
Estadual de Política Ambiental - CDPAM. Essa ação levou a 
CODESVASF a contratar, junto à Fundação Centro Tecnológico 
de Minas Gerais - CETEC -. em 1988, o Estudo de Impacto 
Ambiental - ElA - e o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA 
-, nos quais se estabeleceram algumas alterações no Projeto 
e apontaram-se as medidas mitigadoras dos impactos 
ambientais. 

Dessa forma, em setembro de 1989, o COPAM concedeu a 
Licença de Instalação- LI -para o Projeto Jaiba- Etapa I, 
condicionando esse licenciamento ao cumprimento das 
sugestões do ElA/RIMA. A partir de 1991, diante de 
constantes atrasos e descumprimento das medidas mitigadoras, 
uma equipe conjunta da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM e da CODEVASF definiu um novo cronograma de 
planejamento e de execução das ações ambientais. 

Em 1994, em decorrência desses entendimentos, após processo 
licitatório, foi contratada uma empresa de consultoria 
independente para realizar avaliação do Projeto em suas 
grandes linhas e propor as correções de rumo necessárias. O 
documento de avaliação foi protocolado na FEAM em dezembro 
daquele ano. 

Após investimentos da ordem de cerca de US$360.000.000,00. 
desde a década de 70, percebe-se que os resultados são ainaa 
muito tímidos. Foram assentadas 542 famílias de pequenos 
irrigantes, ocupando uma área aproximada de 3.000ha, além de 
duas empresas ~~ivadas (Agroceres e Agrivale) que operam 
outros 1.000ha. 

Encontram-se s processo de licitação aproximadamente 
8.000ha, destinados a médios irrigantes, que deverão estar 
incorporados à produção até o final deste ano. A previsão 
para a conclusão da primeira etapa do Projeto Jaíba, com 
área total de 28.200ha é para o final do ano de 1996, quando 
deverão estar assentados mais 1.264 famílias de pequenos 
irrigantes. 
A segunda etapa do Projeto, chamada Jaíba II, a cargo do 

Governo do Estado, encontra-se na fase de elaboração dos 
projetos executivo e ambiental e tem os recursos financeiros 
para sua implantação contratados junto a uma orgar·=ação 
financeira japonesa. 

2. Depoimentos 
Na reunião do dia 16/5/95, na 2ual se debateram diversas 

questões relativas ao Projeto, estiveram presentes 
representantes das entidades convocadas a requerimento dos 
Deputados Carlos Pimenta e Ivo •osé. A relação dos 
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representantes das referidas entidades encontra-se no Anexo 
I deste relatório. 
Primeiro debatedor a fazer uso da palavra, o Dr. Aluízio 

Fantini Valéria, Presidente da RURALMINAS, após breve 
explanação sobre o histórico do empreendimento,. disc?rr~u 
sobre a situação atual do Projeto, ressaltou a 1mportanc1a 
da obra para o desenvolvimento regional e comentou que, 
agora que a estrutura básica para o prosseguimento das 
outras etapas está montada, sua expectativa é a mais 
favorável possível quanto aos desdobramentos do Projeto, 
pois os aspectos técnicos, econômicos e ambientais estão 
sendo equacionados de forma racional e equilibrada. 
O representante da CODEVASF, Dr. Antônio Marliere 

Fernandes, justificou os atrasos e as paralisações do 
Projeto como conseqüências das mudanças políticas e de 
prioridades do Governo. Informou que, após a obtenção do 
licenciamento ambiental, em 1988/1989, as obras foram 
retomadas e que, até dezembro de 1995, a gleba C2, de 
8.000ha, destinada a cooperativas e a pessoas jurídicas, 
deverá estar em condições de receber os irrigantes. 

Em seguida, o Dr. Divino Caixeta, representante do DER-MG, 
prestou esclarecimentos sobre a pavimentação da estrada que 
liga a cidade de Jaíba a Mocambinho, com extensão de 49,5km. 
Informou que, por determinação do Governador do Estado, 
aquela obra foi considerada uma das prioridades do Governo. 

Na qualidade de coordenador técnico da equipe, o geólogo 
Mauro Grossi Araújo, representando a empresa de consultoria 
que executou a avaliação global e sistematizada dos aspectos 
socioeconômicos e ambientais do Projeto Jaiba -Etapa I, 
relatou suas preocupações com os aspectos sociais do 
empreendimento na região, apesar de reconhecer os esforços 
das instituições governamentais em atender às exigências da 
legislação ambiental. 
O representante da EMATER informou que aquela empresa não 

está presente no Projeto Jaíba por não ter tido, na época do 
processo de concorrência para prestação dos serviços de 
assistência técnica, condições materiais e de recursos 
humanos para participar da licitação, que foi vencida por 
uma empresa privada. 

Em sua intervenção, o Sr. Gilman Viana Rodrigues, 
Presidente da FAEMG, disse que a instituição está presente 
no Projeto, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural - SENAR -, órgão vinculado aos produtores rurais e que 
oferece cursos profissionalizantes para os irrigantes e seus 
fam'"iares. Defendeu, na ocasião, investimentos em educação 
bás~:a, pois, em sua opinião, não é possível transferir 
tecnologia a quem não tem o ensino elementar. 
A seguir, iniciaram-se os debates entre os membros da 

Comissão e os demais presentes, ocasião em que puderam ser 
esclarecidos diversos pontos da matéria em pauta. 

No dia 4/7/95, a Comissão ouviu novamente o Dr. Aluízio 
Fantini Valéria sobre a questão da posse das terras no Jaíba 
e sobre o Projeto de Lei nQ 250/95, que dispunha sobre a 
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doação de área ao Município de Jaíba para instalação do 
Distrito Industrial. 
O convidado informou que a doação de uma área de 34ha se 

fazia necessária, por se tratar de uma exigência da 
Companhia de Distritos Industriais - CDI -, a qual dependia 
de autorização legislativa para se concretizar. Quanto aos 
aspectos fundiários, declarou que se tratava de questão 
complexa, já que as terras do Projeto não são devolutas, mas 
bens patrimoniais da RURALMINAS, e informou que o Estado 
está tomando as providências necessárias para a 
regularização da posse dos lotes na região, inclusive 
mantendo entendimentos com a Assembléia Legislativa, que 
analisa previamente as concessões. 

Concluída essa fase, a Comissão, em virtude do recesso 
parlamentar, programou para os dias 24 e 25/8/95 a visita ao 
Projeto Jaiba. 
3. Visita ao Projeto 
A visita ao Projeto Jaíba ocorreu na data e com a duração 

prevista pela Comissão. Após as reun1oes preparatórias em 
Belo Horizonte, o objetivo era conhecer o estágio atual do 
Projeto, avaliando as obras já implantadas, o assentamento 
de pequenos produtores rurais e de empresas, a preparação de 
novas áreas, o processo de seleção de colonos, os aspectos 
socioeconômicos e seus impactos, as questões ambientais, as 
variedades e potencialidades de novas culturas, o uso e 
manejo do solo e da água, enfim, o alcance atual e futuro do 
Projeto. 
Participaram da visita os Deputados Carlos Pimenta, Ivo 

José, Dimas Rodrigues e Almir Cardoso. A Comissão foi 
recebida e acompanhada pelos Prefeitos Municipais de Jaíba, 
Arnaldo Hélio Dias, e de Matias Cardoso, Josemir Cardoso. 
além de Vereadores desses municípios e de representantes do 
Distrito de Irrigação, da SEPLAN, da CODEVASF, da 
RURALMINAS, da SUDENOR, da COPASA, da ABES e de lideranças 
dos colonos. o Anexo II con~6~ a relação dos participantes 
desse evento. 

A Comissão seguiu um roteiro previamente estabelecido, a 
seguir explicitado. 

Dia 24/8/95: 
- A chegada da Comissão e o contato com a~toridades locais, 

técnicos do Distrito de Irrigaç2~ e de órgãos dos Governos 
Estadual e Federal. 

- A Visita à Gleba C3 
Caracterizada por lotes de 5ha, dotados de infra-estrutura 

básica de irrigação, teve pequenos produtores rurais 
assentados entre dezembro de 1993 e janeiro de 1994. Além do 
lote e do ponto de água, receberam energia elétrica e um 
barracão de lona plástica e madeira para moradia. O método 
de irrigação empregado foi o da aspersão convencional. Já 
cultivaram arroz, feijão, milho, tomate, batata-doce e 
frutas diversas. Atualmente há tendência maior para o 
plantio de banana, goiaba e abóbora. 
Fica evidente a diferença dos colonos que con;eguiram bons 

resultados, construíram casas de alvenaria e passaram a 
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praticar culturas mais rentáveis daqueles que permanecem em 
seus barracos de lona, presos às práticas de culturas com 
baixa aplicação de tecnologia, quase de subsistência, 
geralmente limitadas a milho, arroz e feijão. Nessa gleba 
foi introduzida recentemente a prática da piscicultura nos 
canais de irrigação. Os colonos confinam os peixes do seu 
criatório em uma porção do canal, segmentada por telas. As 
espécies criadas são a carpa e o curimatã. As telas que 
fecham o canal servem subsidiariamente para reter material 
em suspensão na água, contribuindo para melhorar sua 
qualidade. 
- A visita à área empresarial da Brasnika 
Trata-se de gleba onde já estão implantados cerca de 350ha 

de bananeiras. Emprega-se irrigação por aspersão e por 
microaspersão. As técnicas de plantio e manejo estão em 
constante pesquisa. Em relação à água, os experimentos 
técnicos visam à economia, com redução da relação - volume-
hectare irrigado. Atualmente, 120ha estão em produção, com 
produtividade de 100 a 120 caixas por ha. Conforme dados da 
empresa, a microaspersão pode reduzir o consumo de água dos 
atuais 2,5m3 por ha da aspersão convencional, para 1,2m3 por 
ha; 
- A visita ao canal de acesso rio São Francisco - Estação 

EB-1 
Nesse local foram observados aspectos da entrada de água 

pelo canal até a Estação de Bombeamento EB-1. 
- A visita à Estação de Bombeamento EB-1 
A estação é de bombeamento primário, onde a água do rio São 

Francisco é elevada até o canal principal. E equipada com 
dez unidades de bombeamento, com capacidade de operação para 
80m3/s. Opera nessa fase do projeto com uma adução de 6m3/s. 
O complexo de bombeamento é equipado com motores Toshiba de 
1.700 ou 3.400 CV e bombas Ebarra. 
- A visita às glebas A e B 
São glebas com lotes de 5ha, totalizando 6.230ha e com 

previsão de assentamento de 1.264 famílias até 1996. 
Os colonos receberão os lotes com ponto de água, energia 

elétrica e uma casa de 20m2, em madeiríte, com cobertura de 
telhas de amianto e instalação sanitária externa do tipo 
fossa seca. Os canais de distribuição de água estão prontos 
e as obras complementares em fase de conclusão. A estação de 
bombeamento para essas glebas entrará em fase de montagem 
neste mês de setembro. 
- A visita às áreas F e C2 
São áreas de colonização mais antiga e que ainda têm 

remanescentes de irrigação por gravidade. A colonização 
seguiu um modelo de nucleação habitacional, em torno de 
centros de serviços. Na área F, os centros de serviço foram 
dotados de escola, posto de saúde e armazém. Foram visitados 
o Núcleo Habitacional nQ 1 (NH-1), a escola pública da rede 
estadual e o Centro Comunitário, onde o SENAR ministra 
cursos de treinamento. 
- A reunião com a Direção do Projeto 
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Finalizando as atividades do primeiro dia, a Comissão se 
reuniu com os dirigentes do Projeto para avaliar aspectos 
técnicos e gerenciais do empreendimento, bem como as ações 
atuais de órgãos governamentais na área. 
Segundo as informações prestadas pelos técnicos José Carlos 

Ruas, da CODEVASF, Carlos Antônio Landi, do DIJ, e Márcio 
Antônio de Campos Curi, da SEPLAN, as 2cões dos órgãos e das 
entidades governamentais empenhados ~o Projeto visam à 
recuperação do tempo perdido em sua implantação. 

Os tópicos a seguir relatados foram destacados dos 
depoimentos desses técnicos: 

Para a Etapa I, prevê-se a conclusão das obras de 
terraplenagem em junho-julho de 1996 e o desmatamento até 
dezembro do mesmo ano. 

O Distrito de Irrigação é uma sociedade civil que 
administra o Projeto. E dirigida por um conselho de sete 
membros, sendo qu2:ro pequenos irrigantes, dois médios 
produtores e um da z-ea empresarial. 
A produção atual é de 80t por dia de alimentos, com um 

consumo de 6m3/s de água. As culturas, ao longo dos anos, 
têm sido muito diversificadas. Em 1988, registravam-se 
apenas 5 espécies; em 1994, 30. 

A renda média líquida familiar também evoluiu de 
US$1.078,00 por ano, em 1990, para US$4.118,00 por ano, em 
1994. Esse valor médio foi superado por 25% das famílias; 
outros 25% ficaram abaixo de US$2.150,00 por ano. Nesse 
mesmo per,~do, a taxa de inadimplência junto às instituições 
financeir2s caiu de 21% para 2,6%. 

O Distrito de Irrigação do Jaíba gera, atualmente, 4.100 
empregos diretos e 8.200 indiretos. Para o final da primeira 
etapa, há projeção de 27.800 empregos diretos e 55.600 
indiretos. 
O valor estimado da produção do mencionado Distrito, em 

1995, é de US$4.500.000,00, centrada em hortaliças e frutas. 
As ações do Projeto, hoje, estão calcadas nos princípios da 

co-gestão, evitando-se as ações paternalistas. São exemplos 
disso a cessão de um barracão simples e provisório para o 
colono, o incentivo a que ele construa sua residência 
definitiva com os ganhos da agricultura, a instalação do 
ponto de água, o custeio da primeira safra e a isenção de 
taxa de água no primeiro ano, restando ao colono a 
obrigatoriedade de ressarcir ao DIJ parte desses gastos com 
base na equivalência do produto. 
Atualmente, o mencionado Distrito 

do Plano Diretor do Projeto 
recomendações expressas nos estudos 
Dia 25/8/95 

empenha-se na elaboração 
Jaíba, atendendo às 

ambientais. 

O segundo dia da visita foi dedicado a uma reunião com os 
representantes e os dirigentes de associações de irrigantes, 
associações comunitárias, sindicatos de trabalhadores rurais 
e lideranças de grupos de colonos, com a finalidade de se 
ouvirem as entidades representativas dos usuários do Projeto 
J?íba. Alguns dos depoimentos colhidos são expostcs a 
seguir: 
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O colono Manuelão relatou a situação precária no tocante à 
saúde e à assistência social na referida área. Informou que 
as pessoas usam a água dos canais de irrigação e que, das 12 
mil famílias que se pretendia assentar, apenas 542 o foram. 
Por fim, protestou contra o falar-se em dar início a outras 
duas etapas sem se concluir a primeira. 
Marcos, da área F, reclamou da falta de água tratada para 

consumo humano e da paralisação da implantação da 
distribuição de luz. Atribuiu o fato a um mapa errado, 
fornecido pela CEMIG à empreiteira. Pediu o asfaltamento da 
estrada para Jaíba e a liberação da documentação dos lotes, 
para facilitar o acesso ao crédito. 
O Sr. Antônio Coelho, Presidente da Associação Progresso do 

Sistema 1, reforçou a questão da falta de crédito rural, a 
necessidade de asfaltamento da estrada e enfatizou a 
paralisação do projeto de distribuição de energia elétrica. 
Reclamou da carência de empregos, em função da inexistência 
de um distrito industrial devido à falta de legalização de 
uma área para sua instalação. 
A Srta. Marilete, e as Sras. Júlia e Ana, de associações 

rurais da área F, reclamaram da ineficiência da assistência 
médica e odontológica. 
O Sr. Oswaldino, irrigante há seis anos e membro do 

conselho por cinco anos, além de reforçar o que foi dito 
anteriormente, afirmou que as taxas de água são muito 
elevadas e que as culturas de subsistência (arroz, milho e 
feijão) não conseguem pagá-las. Disse que a orientação 
técnica está errada, pois impossibilita o desenvolvimento de 
culturas mais nobres, que demandam maior tecnologia. 
A Profa. Aldenir, da escola estadual do NH-1, reclamou da 

inexistência de condições para se melhorar a qualidade do 
ensino, pois faltam carteiras, mesas e material escolar. 

Isídoro, colono da área F, relatou ·a escassez de 
professores para o 2Q grau, pois os que lecionam são 
engenheiros e suas esposas, os quais podem ir embora a 
qualquer momento, se a empreiteira em que trabalham concluir 
suas obras. 
4. Principais problemas detectados 
A partir dos depoimentos prestados nas reun1oes dos dias 

16/5/95 e 4/7/95, das declarações colhidas na visita ao 
local e das informações contidas no documento "Avaliação 
Global e Sistematizada dos Aspectos Socioeconômicos e 
Ambientais do Projeto Jaíba Etapa I", elaborado pela 
empresa DAM Projetos de Engenharia, além de outros 
documentos entregues à Comissão, constatou-se a existência 
de alguns problemas no planejamento e na execução das ações 
institucionais. A seguir, relacionamos aqueles que 
consideramos mais significativos: 
-A ligação rodoviária entre Jaíba e Mocambinho: 
A estrada que liga a cidade de Jaíba ao núcleo de 

Mocambinho, com extensão de 49,5km, é a principal via de 
escoamento da produção agrícola do projeto. A precariedade 
do tráfego, especialmente no período chuvoso, aumenta os 
custos de produção e acarreta prejuízos financeiros aos 
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produtores. O asfaltamento dessa rodovia é a principal 
reivindicação dos técnicos e dos colonos ouvidos pela 
Comissão. 

- A questão fundiária 
Os colonos assentados não possuem os títulos definitivos de 

posse dos lotes que ocupam. A propriedade dos terrenos é do 
Estado, por intermédio da RURALMINAS, e da União, por meio 
do INCRA. A regularização dessa posse possibilitaria o 
acesso ao crédito rural. recurso indispensável para o 
sucesso da exploração agrícola e, mesmo, para a implantação 
de agroindústrias na região. 

- O crédito rural 
Poucos produtores têm acesso ao crédito rural (aqueles das 

áreas de colonização mais antigas e cuja situação fundiária 
está resolvida). Mesmo assim, os recursos disponíveis nas 
instituições financeiras não são suficientes para atender à 
demanda, além de incidirem pesados encargos sobre tais 
empréstimos. Os agricultores reclamam da falta de uma 
política de crédito capaz de estimular a expansão e a 
modernização de suas atividades, com um volume de recursos 
adequado às necessidades e com taxas de juros diferenciadas. 

- Os serviços de saúde 
As principais reivindicações dos colonos dizem respeito à 

falta de médicos, medicamentos e materiais nos postos de 
saúde existentes na área. Contudo, a partir da análise de 
documentos apresentados à Comissão, pode-se concluir que a 
questão da saúde é ainda mais grave e reflete, na verdade, o 
perfil sanitário da população brasileira. As doenças 
endêmicas na região, como esquistossomose, doença de Chagas 
e outras, relacionadas com o grau de pobreza da população, 
tendem a agravar-se caso medidas profiláticas não sejam 
adotadas. Por outro lado, o uso indiscriminado de 
agrotóxicos causam ser1os problemas de intoxicação nos 
trabalhadores. A falta de ginecologistas e de pediatras foi 
outra deficiência detectada, e é grande o número de mulheres 
e crianças na área do mencionado projeto; ademais, somente 
os clinicas gerais que já atendem não conseguem diagnosticar 
problemas especificas. 

- A educação 
Apesar de admitirem que as unidades escolares têm 

capacidade para atender à demanda de alunos existentes na 
área, os representantes dos colonos levantaram a necessidade 
de se fazerem melhoramentos nas instalações físicas das 
escolas existentes e de se adquirirem equipamentos e 
material didático. Com relação ao 2Q grau, há preocupação 
quanto ao quadro de professores, que não é permanente 
(trata-se de profissionais de nível superior e suas esposas, 
os quais prestam serviço ao mencionado Distrito), pois é 
constante o risco de interrupção do ensino. Outra 
preocupação diz respeito ao ensino profissionalizante de 
nível médio, com a implantação de curso de técnicas 
agrícolas, com ênfase na agricc -ura irrigada. 

- A distri~uição de água para :~nsumo humano 
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Embora os lotes disponham de água para irrigação, é 
problemático o abastecimento de água para consumo humano em 
toda a área do projeto. Nos locais abastecidos por poços 
tubulares, as águas são calcárias. Já as dos canais de 
irrigação devem ser evitadas, pois não recebem tratam~nto 
adequado. A reivindicação é a instalação de uma rede de agua 
tratada, destinada ao consumo domiciliar. 
- A energia elétrica 
Os colonos reivindicam a conclusão dos projetos de 

eletrificação dos lotes da área F e das vias internas da 
área C3, já contratados junto à CEMIG. Existe energia para 
os sistemas de irrigação, mas faltam as ligações para as 
residências e nas vias internas das áreas mencionadas. 
III - Conclusão e Recomendações 
Qualquer análise que se faça de um empreendimento como o 

Projeto Jaíba não pode deixar de considerar sua magnitude. 
Ao projetar a irrigação de 100.000ha, o Governo do Estado 
concebeu um dos maiores programas de agricultura irrigada em 
área contínua do mundo e o maior da América Latina. 
Trata-se, na verdade, de um programa de desenvolvimento 

regional, reconhecido por todos que dele tomam conhecimento 
como um instrumento capaz de alterar profundamente a 
economia e as relações sociais e políticas de toda a região 
na qual se acha inserido, qual seja o Norte de Minas. 
A implantação definitiva do projeto encontra-se, contudo, 

num momento crucial. Após um período de estagnação dos 
investimentos nos planos dos Governos Federal e Estadual, 
percebe-se uma retomada das ações, a partir de 1991, 
faltando muito pouco para a conclusão da chamada Etapa I, 
com área de 28.200ha. 

De responsabilidade do Governo Federal, encontram-se 
concluídas as obras do canal de chamada do rio São 
Francisco, com extensão de 1.200m, a Estação de Bombeamento 
nQ 1, com capacidade de 80 m3/s, o Canal Principal nQ 1, com 
7km de extensão, a Estação de Bombeamento nQ 2, com 
capacidade de 65m3/s, e o Canal Principal nQ 2, com extensão 
de 6,5km. 

Com relação às parcelas, estão concluídos os sistemas de 
irrigação das Glebas C3, F, C1, C4 e E, compostas por 
estações de bombeamento secundárias, canais secundários e 
terciários, conjuntos de irrigação e estruturas hidráulicas. 
As Glebas A, B e C2 estão em obras, e a Área D está em fase 
de reabilitação, com mudança do sistema de irrigação por 
sulcos para o de aspersão convencional. 
O Governo do Estado, responsável pelas obras de infra-

estrutura social básica, construiu e colocou em 
funcionamento cinco escolas de 1Q e 2Q graus, quatro postos 
de saúde, dois consultórios odontológicos, um centro 
sociocultural, seis poços profundos de abastecimento de 
água, instalações básicas de energia elétrica, quatro 
núcleos habitacionais, quatro postos telefônicos, um campo 
de pouso com 1.800m de pista asfaltada e 270km de estradas 
internas. 
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Foram investidos. desde a década de 70, recursos da ordem 
de US$360.000.000,00 provenientes dos Governos Federal e 
Estadual e de financiamentos de organismos internacionais 
(BIRD). Por se :ratar de empreendimento público, é 
necessário que se.3 resultados e suas implicações, nos 
campos econômico, social e ambiental, se tornem do 
conhecimento de toda a sociedade. 

Do esforço desenvolvido por esta Comissão para verificar a 
situação atual do Projeto, representado pelas reuniões nesta 
Casa, pela visita ao local e pelo estudo dos documentos 
apresentados, depreende-se que as repercussões 
socioeconômicas do empreendimento na região são evidentes: a 
produção agrícola tem-se expandido, juntamente com a área 
cultivada com espécies de maior rentabilidade, o nível de 
emprego e a renda anual das famílias aumentaram e a geração 
de impostos vem crescendo significativamente. 

Contudo, apenas 3% do Projeto está em fase de operação, e 
os impactos na área social e de serviços (saúde, educação, 
segurança, transporte, saneamento básico, etc.) já se fazem 
sentir, conforme os problemas indicados pela comunidade. 

Com a perspectiva de se incorporarem outros 25.200ha ao 
processo produtivo. e a geração de cerca de 80.000 empregos 
diretos e indiretos na região, a demanda por esses serviços 
aumentará de forma geométrica. 

É necessário, portanto, que o poder público tenha ação 
coordenada e decisiva com relação aos desdobramentos do 
Projeto Jaíba, de forma a se evitarem erros passados e se 
corrigirem os rumos, quando necessário. 

É exemplar, a nosso ver, a forma como a questão ambiental 
vem sendo conduzida. Concebido numa época em que o 
crescimento econômico devia ser obtido a qualquer custo, o 
Projeto, posteriormente, deparou com exigências legais de 
proteção ao meio ambiente levantadas pela sociedade civil. 
Medidas mitigadoras de impacto ambiental vêm sendo adotadas 
e o conceito de sustentabilidade, aparentemente, foi 
incorporado à concepção dos empreendedores. 

Os reflexos no campo político também se fizeram notar ~e 
forma contundente. Dois novos municípios, Jaíba e Matias 
Cardoso, foram criados após a implantação do Projeto, com a 
conseqüente instalação das estruturas político-
administrativas e de serviços. 

Diante do exposto. conclui-se que as alterações 
introduzidas pelo Projeto Jaíba na região em que está 
inserido foram positivas. 
Por outro lado, as perspectivas que um programa de tal 

envergadura abre, quanto aos aspectos de aumento da produção 
de alimentos, de geração de empregos e renda e de melhoria 
da qualidade de vida da população, não devem ser perdidos de 
vista. 

Cabe ao Governo do Estado envolver as diversas áreas do 
Poder Executivo que atuam na reg1ao, de forma coordenada, 
com decisão política explícita de fazer o Projeto Jaíba 
prioridade de Gover~~-
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. . . . o cumprimento de Por sua vez, a Assemble1a Leg1s1at:va, n omover um 
suas atribuições constitucionais prec1puas, devedpr ações 
esforço de acompanh~mento p~rmanen~e as 
governamentais desenvo1v1das no ProJeto Ja1ba. II item 3, 

Como resposta aos problemas leva~tados na parte_ : 
deste relatório, fazemos as segu~ntes recomendaçoes.Diretor-
- sejam requeridas ao Governador do Estado e ao·mentação Geral do DER-MG providências imediatas para_a pavl 

da rodovia que liga Jaiba ao núcleo de Mocamb1n~o; gilidade 
-seja solicitada à RURALMINAS e ao INCRA malor a e se 

no pro~esso d~ regularização _da po~se_ das terras uá~ia e 
necessario, seJa recomendado a Com1ssao de Agro~e;os em 
Política Rural desta Casa que se pro~o~am es_unta' dos cooperação com a RURALMINAS, para a ana11se conJU 
processos de legitimação das ~er~as do Jai~a: do Governo 
- seja propugnada, junto a area econom1ca de 

Federal, a adoção de uma política de crédito rural e nos 
preços mínimos condizente com as necessidades de~s g;6~~tos produtores rurais, notadamente os assentados 
públicos de colonização e irrigação; etário 
-sejam requeridas ao Governador do Estado, ,ao_Secr ara a 

da Saúde e ao Secretário da Educação providenc1as ~de e 
solução dos problemas imediatos nas áreas de sa e a 
educação, como a aquisição de materiais de consumoidadeS 
designação de pessoal capacitado para suprir as necess detectadas; s de 
- seja requerida à COPASA a elaboração de estudo água 

viabilidade de implantação de rede de abastecimento de na área do Projeto; 
-seja requerida à CEMIG a conclusão 

eletrificação dos lotes da Área F e das 
Área C3 do Projeto Jaiba; da 
- seja proposto à Mesa Diretora desta Casa, em !ac~cas, 

preocupação do Legislativo em avaliar as Politicas publ'a de 
que se promovam estudos para a implantação de program·sta 
acompanhament? permanente do Projeto Jaiba, t~ndo em v~der s~as 'mpl,caçoes nas diversas áreas de atuaçao d~ ~cos. 
PUblico (educação, saúde, agricultura recursos hldr 

de dos projetos 
vias internas da 

meio ~mbiente e ~utros); ' . ]lca 
- SeJam requerldas ao Secretário da Segurança Pub de 

providências urgentes a fim de se averiguarem as ameaças;oa 
morte recebidas Pelos Vereadores à Câmara Municipal de J~rar 
que lntegram a CPI instaurada naquela casa para ap 
denúncias de irregularidades no Projeto Jaiba; . de 
- ~eJa_ requerido à CDDEVASF, à RURALMINAS e ao Distr'~~vos 

Irr!gaçao do Ja,ba que_não procedam ao assentament~ d~ s de !rr,gante~ enquanto nao forem apuradas as denu~c,a ;a 
!rregular,dades na distribuição de lotes nas area~ ra lmp~a~tadas do Projeto, conforme correspondência da Cama Mun1c1pa1 de Jaíba. 
Sala das_Reuniões, 20 de setembro de 1g95_ _ Almi" 
Carlos P1menta, Presidente - Marcelo Cecé relator Cardoso. ' 

-Publicado, inclua-se o relatório em ordem do dia. 
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P~r~~-noPr~sidente- A Comissão Parlamentar de Inquérito 
Infantil n razo .~e 120 Dias, Investigar a Prostituição 
a este Pla .R~g1ao Norte de ~inas comunica o encaminhamento 
dessa Com·en~rlo do ~eu relatorio final, aprovado em reunião 
Publique- lssao real 1zada no dia 14 do corrente. Ciente. _ 0 se: 
Para 0~e~~rldo relatório foi publicado na edição de 22/9/95, 
o Sr. P lns_do art. 115 do Regimento Interno. 

Causas ures,dente -. A Comissão Especial para Apuração das 
Hospita~ eCALevaram a Paralisação das Obras de Construção do 
Retomada RDIOMINAS, Buscar Possíveis Soluções para a 
com as Mdas M~sm~s. Ampliação de Seus Objetivos Compatível 
encaminhaacropr1or1dades de Medicina Curativa comunica o 
comissão mento a este Plenário do relatório final dessa 
Publique~s~~rovado na reunião do dia 12 do corrente. Ciente. 

O Sr. P . Requerimentos 
requerem re~ldente - O Deputado Ermano Batista e outros 
Moura e seJam os Srs. Conselheiro Flávio Régís Xavier de 
e João HCastro, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
convocadoeraldo Lima, Secretário de Estado da Fazenda, 
esclarec·s a co~parece~ a esta Casa a fim de_ pre~ta~em 
SObre nol~e~tos Junto a Comissão de Administraçao Publ1ca 
26/9;95 t~~las v~iculadas no jornal "Estado de Minas" de 

· lente. A Comissão de Administração Pública. 
O Deput _ Questão de Ordem 

se dois a~o Du~val Angelo - Inic1almente, gostar~a_de saber 
convocaç- equer1me~tos de minha autoria, um sol1c1tando a 
Castro ao em Plenario do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e 
Presta~ee outro, a convocação do Secretário da Fazenda, para 
requerim: esclarecimentos a esta Casa, constam no rol dos 
.o Sr. Pnto~ a serem votados? 
Angelo, reslden~e - Está para ser votado, Deputado Du~v~l 
de Estado requer1mento que trata da convocação do Secretar1o 
ao Plená~_da Fazenda, Sr. João Heraldo Lima, para comparecer 
Contas ~o ~a Casa. Quanto ao Presidente do Tribunal de 
esclarec~ao e regimental a sua convocação para prestar o 0 lmentos. 
media~~~tado ~urval Ângelo - Gostaria, Sr. Presidente, 
o Próprioquestao de ordem, de solicitar, conforme estabelece 
Que fala art. 60 _da Constituição Estadual, c/c o art: 7~. 
auxiliar da competencia do Tribunal de Contas, como or~ao 
Justif;c' Que o requerimento fosse colocado em votaçao. 
Deputadoo tanto a essa Presidência quanto ao~ colegas 
Comissãos. Tenho e~ ~ã~s um parecer do Pres1dente da 
Santanna de Const1tu1çao e Justiça, Deputado Geraldo 
requer; ' a respeito de um recurso da Mesa sobre um 
três ci~~n!o do Deputado Gilmar Machado. Explicitam~nt~. em 
Constituiç~es de s~u parecer, o Presidente d~ Com1ssao ~e 
POde ser çao e Just1ça afirma que a única autor1dade que nao 
o Govern convocada nem convidada a comparecer a esta Casa é 
o meu te~dor do Estado. Portanto, gostaria que suspendessem 
respeito PO Para que possa se~ ouvido pelo Presidente a esse 

e Para que ele tome uma decisão. 
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O Sr. Presidente - Fico perplexo, como S. Exa. o Deputado 
Durval Ângelo, por não se poder convocar ao Plenário o 
Presidente do Tribunal de Contas. Mas é o que diz o art. 54 
da Constituição, que é bem claro. Há outro artigo que 
possibilita a convocação para as comissões. Podemos convocá-
lo para as comissões, mas não, para o Plenário. Entendo que 
é incoerente, mas é o que diz a Constituição. 

O Deputado Durval Ângelo - Sabemos que o Direito não é uma 
ciência exata. Como v. Exa. pode argumentar com o art. 54, 
posso argumentar com o 60. Se, em princípio, qualquer 
decisão de comissão é passível de recurso ao Plenário, por 
que a este, que é maior, que está hierarquicamente acima, 
não se pode convocar? 

Há uma outra questão. Se lemos, no art. 76, claramente, que 
o controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, por que seu 
Presidente não pode ser convocado pelo Plenário? Então, 
estamos instituindo o Tribunal de Contas como o quinto 
poder, já que se fala de quarto poder em relação ao 
Ministério Público. Mas ele é um órgão auxiliar. Seria 
necessária uma legislação que apresentasse essa questão de 
forma mais correta, senão vamos ter, aqui, uma ditadura da 
assessoria, e não vamos ter a manifestação do Plenário. 
Gostaria que o Plenário se manifestasse, que o Plenário 
julgasse se o meu requerimento é inconstitucional. Gostaria 
do julgamento do Plenário, dos meus colegas, porque a 
questão é de tal gravidade que mobilizou, nesta Casa, 
Deputados de diferentes partidos, com o objetivo de 
esclarecê-la. 

Vimos Deputados governistas, como o Deputado Ermano 
Batista, querendo uma profundidade maior, exigindo apuração, 
falando em punição, porque não podemos crer que alguém 
esteja sendo tachado de palhaço no Estado, muito menos esta 
Assembléia Legislativa. Se ela tem como órgão auxiliar o 
Tribunal de Contas, tem que ter credibilidade ou, pelo 
menos, tem que parecer que tem. Nesse sentido, quero que o 
meu requerimento seja apreciado pelo Plenário. E, digo mais, 
acho estranho, um verdadeiro absurdo termos, aqui, um 
parecer do Deputado Geraldo Santanna, da Comissão de 
Justiça, que não reconhece ao Plenário a competência com 
relação ao Governador e não explícita a questão. Acho que 
vamos elaborar pareceres de acordo; quero crer que mesmo a 
assessoria desta Casa, ocupando cargo em comissão, é a mais 
séria e competente possível - tenho certeza disso - e não 
quero crer que sejam pareceres de conveniência. Estou 
levantando a questão de que a comissão pode convocar; 
acredito que o Plenário está acima, que ele é soberano, e 
quero ser julgado pelos meus colegas. Por isso, peço a V. 
Exa. que me dê esse direito, que apresente o requerimento em 
questão, porque senão ficaríamos com dificuldade não de 
relacionamento, mas em nível jurídico, em nível de parecer e 
até em nível de confiança pessoal, pois tivemos grandes 
polêmicas. Estamos vendo os problemas do projeto das 
administrações regionais, com Deputados que entraram com 
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pedido de criação de regionais e se sentem preteridos. Temos 
que estabelecer entre todos os colegas uma relação de 
igualdade. Quero o julgamento do Plenário. E se, por acaso, 
o Tribunal de Contas entender que cometemos uma 
inconstitucionalidade, que ele a argua, mas não, esta Casa, 
porque seria abrir mão de seu poder, seria um contra-senso. 
Nós somos o Poder Legislativo. Se uma comissão nossa pode, o 
Plenário pode mais ainda. Então, que deixemos essa 
explicitação da ausência de poder específico do Plenário ao 
Presidente do Tribunal, que vai argüir isso, não nós. Pelas 
intervenções de Deputados de outros partidos, que querem 
esclarecimentos, peço a V. Exa. o direito de ser julgado 
pelo Plenário. 
O Sr. Presidente - Gostaria de esclarecer a S. Exa. o 

Deputado Durval Ângelo que não há nenhum problema de 
posicionamento entre comissão e Plenário. Não estamos, aqui, 
estabelecendo quem é mais importante. Primeiramente, trata-
se de uma questão de competência, e a competência é da 
comissão. 

Em segundo lugar, quanto a receber ou não o requerimento, 
isso é uma prerrogativa do Presidente. E essa prerrogativa 
ele quer exercer baseado na Constituição e no Regimento da 
Casa. Apesar de concordar que, nesse aspecto, a Constituição 
é incoerente se, amanhã, aparecesse um projeto 
modificando-a, votaria a favor -, hoje, ela diz isso. Não 
nos cabe, aqui, ficar interpretando a Constituição. Para 
isso, existe o Poder Judiciário, como S. Exa. colocou. 
Devemos, sim, dar o exemplo do cumprimento da Constituição. 
e não, desrespeitá-la, esperando que o atingido vá procurar 
a Justiça para reparar um erro do Plenário da Assembléia 
Legislativa ou do Presidente da Casa. 
Portanto, Deputado, a minha decisão final é a de colocar em 

votação apenas o requerimento relativo ao Secretário de 
Estado e não receber o requerimento referente ao Presidente 
do Tribunal de Contas, porque ele fere a Constituição, em 
seu art. 57. 

O Deputado Wanderley Ávila requer. na forma regimental, que 
se retire de tramitação o Projeto de Lei nQ 132/95, que dá a 
denominação de Escola Estadual Lions Clube à Escola Estadual 
do Bairro Jardim Bela Vista, no Município de Poços de 
Caldas. Inclua-se o projeto em ordem do dia, para os fins do 
art. 288 do Regimento Interno. 
O Deputado Marcos Helênio, nos termos regimentais, requer 

seja encaminhado oficio ao Congresso Nacional, manifestando 
o apoio desta Casa ao Projeto de Lei nQ 2.464/91, do 
Deputado Hélio Bicudo, que define o crime de torturas, e 
solicitando, também, que a matéria seja aprovada com a maior 
celeridade possível. Em votação. o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se . 
O Deputado Durval Ângelo, regimentalmente apoiado, requer a 

tramitação, em regime de urgência, do Projeto de Lei nQ 
461/95, que declara de utilidade p0~lica a Ação Social 
Operária Cristo Redentor - ASOCRE com sede em Belo 
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Horizonte. Em votação, o 
aprovam permaneçam como se 
Cumpra-se. 

requerimento. Os Deputados que o 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

o Deputado Durval Ângelo, na forma regimental, requer seja 
convocado a comparecer ao Plenário desta Casa o Exmo. Sr. 
João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, para prestar 
esclarecimentos sobre a arrecadação estadual e os repasses 
das verbas constitucionais aos municípios mineiros. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-
se. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo Sr. Presidente, quanto ao 

requerimento de minha autoria, em que solicito se convoque o 
Presidente do Tribunal de Contas a comparecer a esta Casa, 
gostaria que o termo "convocação" fosse substituído pelo 
termo "convite". Assim, ele seria convidado por v. Exa. ao 
mesmo tempo em que o Sr. João Heraldo Lima fosse convocado 
para comparecer a esta Casa. Dessa maneira, muda-se a 
natureza do requerimento, porque, a convite, qualquer 
autoridade pode comparecer. 
Se o entendimento de V. Exa. é, realmente, o de que a 

convocação fere a Constituição, solicito seja feito a essa 
autoridade um convite, por parte do Presidente do Poder 
Legislativo, já que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar 
deste Poder. 

O Sr. Presidente- Apesar, Excelência, de não existir essa 
forma de convite, uma vez que a Assembléia tem a 
prerrogativa de apenas convocar, esta Presidência se dispõe 
a analisar essa nova alternativa e, na próxima sessão 
ordinária, vai se pronunciar. 

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 - Prosseguimento da votação, em turno 
único, do Projeto de Lei nQ 343/95, do Governador do Estado, 
que institui regiões administrativas no Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 
1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina 
pela sua aprovação com as Emendas nQs 2 a 10, que apresenta. 
e pela rejeição da Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas nQs 2 a 10, apresentadas pela 
Comissão de Administração Pública, e 11 e 12, que apresenta, 
e pela rejeição da Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação 
na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta, ficando 
prejudicadas a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça, as 
Emendas nQs 2 a 10, da Comissão de Administração Pública, e 
as Emendas nQs 11 e 12, da Comissão de Assuntos Municipais. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
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Administração Pública, para receber parecer. Nos termos do§ 
1Q do art. 220 do Regimento Interno, a Comissão de 
Administração Pública devolveu o projeto ?.O Plenário, para 
apreciação em turno un1co. Encerrada ~ discussão, foi 
designado relator em Plenário o Deputado Romeu Queiroz, para 
emitir parecer sobre as emendas. 

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nQ 
343/95 foi aprovado na forma do Substitutivo nQ 1, com as 
Emendas nQs 41, 100, 110 e 111. Ficaram prejudicadas as 
Emendas nQs 15, 25 a 30, 32, 33, 39, 44, 56 a 62, 67, 70, 
73, 79, 87, 90, 96, 102, 104 a 106 e 109. Foram rejeitadas 
as Emendas nQs 13, 14, 16 a 21 , 24, 31 , 34 a 36, 38, 40, 42, 
43, 45 a 55, 63 a 66, 68, 69, 71, 72, 74 a 78, 80 a 86, 88, 
89, 91 a 95, 97, 103, 107 e 108. O projeto continua em 
processo de votação, rest2~do, ainda, a votação destacada 
das Emendas nQs 22, 23, ~7. 98, 99 e 101. Em votação, por 
escrutínio secreto, a Emenda nQ 98, destacada, que recebeu 
parecer pela rejeição. A Presidência vai submeter a matéria 
a votação por escrutínio secreto, em virtude da aprovação do 
requerimento do Deputado Rêmolo Aloise. Antes, lembra ao 
Plenário que os Deputados que desejarem aprovar a matéria 
deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão 
votar "não". Convido para atuarem como escrutinadores os 
Deputados Dilzon Melo e Carlos Murta. Para fazer a chamada, 
convido o Sr. 1Q-Secretário, Deputado Rêmolo Aloise. 

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

Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob- Ermano 
Batista - Alberto Pinto Coelho- Almir Cardoso Álvaro 
Antônio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Carlos Murta -
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dílzon Melo Elbe 
Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Irani Barbosa- Ivair 
Nogueira- Ivo José- João Batista de Oliveira- João Leite 
- José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros - Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olivia-
Mauri Torres -Miguel Barbosa- Miguel Martini Olinto 
Godinho Paulo Schettino Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Helvécio. 

O Sr. Presidente Recomendo aos escrutinadores que 
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência 
do número de sobrecartas com o de votantes. 
-Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados. 

Foram encontradas na urna 42 sobrecartas. Os números 
conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores que 
procedam à apuração dos votos. 

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 5 Deputados: votaram "não" 

36 Deputados. Houve 1 voto nulo e não há nenhum Deputado em 
Comissão. Está, portanto, rejeitada a Emenda nQ 98. 

Em votação, por escrutínio secreto, a Em2nda nQ 99, 
destacada, que recebeu parecer pela rejeição. 
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O Deputado Gilmar Machado profere discurso, para 
encaminhar a votação. 

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

O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, pessoas presentes, estamos aqui 
para encaminhar a votação favoravelmente à Emenda nQ 99 ao 
Projeto de Lei nQ 343/95. Vou lê-la, para que todos tomem 
conhecimento de seu teor. 
-Lê a Emenda nQ 99, publicada na edição de 19/9/95. 
No nosso entendimento, se estamos redividindo o Estado para 

efeito de atendimento, seria correta a utilização das mesmas 
subddivisões para o Estado obter informações a fim de 
elaborar o seu planejamento geral, porque essas reg1oes 
estarão coletando dados extremamente importantes nas suas 
áreas econômicas e soc1a1s. Para atender a determinada 
comunidade, terá que haver conhecimento da região. É com 
esse objetivo que fizemos essa emenda: para que possamos 
utilizar a mesma redivisão para efeito de planejamento, 
utilizando esses dados também para elaborar programas não 
tão específicos, como o que foi aprovado com a emenda do 
Deputado Carlos Pimenta, que aborda um aspecto concreto e 
objetivo. No nosso caso, estamos tratando dos demais 
programas de que as reg1oes precisam. Ao obter essas 
informações, o Estado as utilizará para elaborar planos de 
ação que solucionem os problemas de cada região. 
Gostaríamos de pedir aos Srs. Deputados que façam uma 

avaliação da questão. Se já estamos redividindo, por que não 
utilizar os dados importantes que teremos a respeito das 
regiões para desenvolver planos e programas de 
desenvolvimento para as mesmas regiões? São essas as 
considerações que gostaríamos de fazer, e queríamos que os 
Deputados as avaliassem e votassem "sim" à nossa proposta. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 99. Com a 

palavra, o 1g-Secretário, para proceder à chamada dos 
Deputados. 
O Sr. Secretário- (-Faz a chamada.) 
-Depositam seus votos na urna o~ Deputados: 
Agostinho Patrús Wanderley Avila Rêmolo Aloise 

Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Alberto Pinto Co0'no 
Alencar da Silveira Júnior Álvaro Antônio --tônio 
Andrade - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna Bonifácio 
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dílzon Melo - Dimas Rodrigues- Elbe Brandão- Elmo Braz-
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna 
Gilmar Machado - Hely Tarquínio- Irani Barbosa Ivair 
Nogueira- João Batista de Oliveira -João Leite- Jorge 
Hannas - José Maria Barros - Marcelo Gonçalves - Marco Régis 
-Miguel Barbosa- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo 
Schettino- Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião 
Helvécio. 

O Sr. Presidente- Solicito aos escrutinadores que procedam 
à abertura da urna para verificar se o número de votantes 
confere com o de sobrecartas. 
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- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados; 

foram encontradas na urna 39 sobreca~-as. Os numeras 
conferem. Que se proceda, portanto, à apur· ~ão dos votos. 

- Os escrutinadores procedem à apuração cos votos. 
O Sr. Presidente -Votaram "sim" 5 Deputaaos; votaram "nào" 

34 Deputados. Portanto, está rejeitada a emenda. 
Em votação, por escrutínio secreto, a Emenda nQ 101, 

destacada, que recebeu p~-ecer pela rejeição. 
-O Deputado Gilmar Macnado profere discurso, encaminhando 

a votação. 
O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Gilmar 

Machado. 
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, antes de fazer 

o encaminhamento, gostaria de, mais uma vez, lamentar a 
forma e o processo dessa votação. Fizemos o acompanhamento 
dos números e constatamos que votaram 38 Deputados. 
Pediríamos, como é de praxe nas votações, que os envelopes 
não ficassem soltos, uma vez que as pessoas podem pegar e 
usar dois envelopes. O Regimento Interno é muito claro ao 
tratar dessa questão. Solicitamos à Presidência que assegure 
que os processos possam ocorrer tranqüilamente e, ao mesmo 
tempo, que o Regimento Interno seja cumprido, naquilo que 
diz respeito ao processo de votação. 

A Emenda nQ 101 diz respeito à administração regional, que 
deverá constituir um conselho com competência para definir 
as prioridades de ação, frente aos recursos disponíveis e 
fiscalizar a sua execução. Nosso objetivo, ao apresentar 
esta emenda, é o de assegurar o que vamos votar daqui a 
pouco, um fundo para a área de saúde, que tem um conselho 
que vai definir, fiscalizar e acompanhar a questão. Já 
votamos também, um fundo para a habitação e outros. Todos 
têm um conselho de acompanhamento, fiscalização, e assim por 
diante. No nosso entendimento, o correto também, ao 
definirmos as regionais, seria possibilitar à população de 
cada região ter um instrumento, ali, com Prefeitos, 
Vereadores, e parlamentares, com pessoas e representantes da 
sociedade civil para participar da elaboração das metas dos 
projetos e definir melhor as prioridades. Cada um, em sua 
região, vai entender qual a melhor definição para a sua área 
de atuação. No nosso entendimento, essa emenda vem 
contribuir - e ao mesmo tempo não inova muito - porque todos 
os fundos que foram criados, todos os projetos possuem 
conselhos de acompanhamento. Estamos apenas dando uma 
contribuição para aperfeiçoar esse projeto. Pedimos o apoio 
dos Deputados á emenda. 

O Sr. Presidente- Em votação, a Emenda nQ 101. Com a 
palavra, o 1Q-Secretário, para proceder à chamada dos 
Deputados. 

O Sr. Secretãrio- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente- Responderam à chamada 31 Deputados. Não 

há nenhuma comissão em funcionamento. Portanto, esta 
Pr9sidêncía torna sem efeito a votação da Emenda nQ 101, por 
inexistência de "quorum". 
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ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - Estando o Projeto de Lei nQ 343/95 

sobrestando as demais matérias da pa~ta e não ~a~en~o 
oradores inscritos para o Grande Exped1ente, a Pres1denc1a 
encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 
27 às 9 horas, e para a reunião especial. também de amanhã, 
às'2o horas nos termos dos editais de convocação. Convoca, 
ainda, para 'a ordinária deliberat~va. de amanhã, às ~4 
horas com a seguinte ordem do d1a: (- A ordem do d1a 
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O RECURSO NQ 1/95 CONTRA DECISÃO DA 
PRESIDÊNCIA DE NÃO-RECEBIMENTO DE PROPOSIÇÃO 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Com fulcro nos arts. 173 e 178 do Regimento Interno, o 
eminente Deputado Gilmar Machado apresenta recurso contra 
decisão proferida pela Presidência da Casa, pela qual 
deixou-se de receber requerimento daquele parlamentar. 
Trata-se de requerimento em que S. Exa. solicita a 

formulação de convite ao Governador do Estado para, 
comparecendo a esta Casa, prestar esclarecimento em Plenário 
sobre, "in litteris", "a real ~ituação financeira do Estado 
e o atual estágio de negociação da divida junto à União". 

Decidiu a Presidência pelo não-recebimento da proposição 
com fundamento em que, como formulado, o convite produz 
efeito político equivalente ao da convocação, o que 
importaria em ofensa ao princípio constitucional da 
independência e harmonia dos Poderes constituidos. Sustenta 
mais a decisão presidencial que as hipóteses constitucionais 
e regimentais sobre convocação de autoridades não incluem a 
figura do Chefe do Executivo, cujo comparecimento, para 
manifestação sobre assunto de interesse público, deve 
decorrer de manifestação espontànea, "ex vi" do art. 196 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
No exame do recurso em tela, três temas necessariamente se 

entrecruzam: a função C7 controle exercida pelo Poder 
Legislativo, o principio çonstitucional da independência e 
harmonia dos Poderes e a natureza do processo ou do 
procedimento legislativo. 

Evoca-se, em primeiro plano, o instituto do controle 
externo- cujo titular é o Legislativo-, já que se situa 
nesse campo da atuação deste o instrumento da convocação de 
autoridades estaduais para, mediante comparecimento ao 
parlamento, prestarem esclarecimento sobre a condução dos 
negócios públicos. 
Percebe-se, desde logo, que o instituto da convocação 

ultrapassa muito a idéia do mero contato entre Poderes. Não 
se trata simplesmente do estabelecimento de regras que 
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regulem a presença de membros de um Poder em outro ou da 
cortesia que deva presidir seu relacionamento. Cuida-se, na 
verdade, de mecanismo de controle e, como tal, de 
instrumento constitucional de interferência entre Poderes. 
O princípio da divisão e da independência e harmonia dos 

Poderes, consagrado no nosso constitucionalismo desde a 
Constituição do Império e, hoje, inscrito no art. 2Q da Lei 
Fundamental, não se revela absoluto, como observa Orlando 
Gomes. A relativização do principio decorre da existência de 
ressalvas para situações especiais, constitucionalmente 
demarcadas. Entre elas situam-se, no magistério do citado 
jurista, "o direito de veto, exercido pelo Presidente da 
República, que constitui forma de interferência do Poder 
Executivo no processo de elaboração legislativa, que é 
atributo específico do Poder Legislativo; a convocação de 
Ministros de Estado pelo Poder Legislativo, nos sistemas de 
governo presidencialista ... " ("Comentãrios ã Constituição 
da República Federativa do Brasil", 4ª ed., Forense, 1991, 

332). 
~s hipóteses de interferência permitida, exa:amente porque 

traduzem a mencionada relativização dos princípios da 
divisão e da harmonia e independência dos Poderes, têm sede 
constitucional. É bem por isso que, no plano regimental, 
tais ressalvas, conquanto ganhem detalhamento capaz de 
garantir sua efetividade e operacionalidade, não podem ser 
ampliadas, sob pena de quebra daqueles princípios. 

No caso em questão, não se insere entre os argumentos do 
nobre recorrente o raciocínio de que o Chefe do Executivo 
Estadual possa ser convocado a comparecer à Assembléia. De 
fato, o ordenamento constitucional do Estado, a exemplo do 
que ocorre no plano da Constituição da República, só prevê a 
convocação pela Assembléia (que é a hipótese do 
requerimento) de auxiliar direto do Chefe do Executivo, no 
caso, Secretário de Estado ou dirigente de entidade da 
administração indireta. É o que estabelece o art. 54. Cuida-
se, ainda, no art. 60, ao se tratar da competência das 
comissões parlamentares, com expressa remissão ao art. 54, 
do comparecimento de autoridades estaduais àqueles 
colegiados. Em nenhuma das hipóteses está contida a previsão 
de que a convocação possa ser dirigida ao Governador do 
Estado . 

Por não ser prevista nem sequer admitida a 
Governador é que não se acha incluído entre 
descritas como crime de responsabilidade 
Executivo (art. 91) o não-atendimento de 
Assembléia. 

convocação do 
as condutas 

do Chefe do 
convocação da 

~ 
fl_lJ 

Não é outra a realidade no Direito alienígena, em que a 
convocação, como assinala Biscaretti di Ruffia, pode 
dirigir-se a autoridades do Executivo, bem como a 
subsecretários e altos comissários, não ultrapassando, 
porém, o escalão dos Ministros de Estado (Cf. "Direito 
Constitucional - Instituições de Direito Público", "Revista 
dos Tribunais", 9ª ed., São Paulo, 1984, p. 314). 
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Visto que a convocação de autoridades para comparecer ao 
parlamento constitui instrumento do sistema de freios e 
contrapesos intimamente relacionado com a divisão e a 
harmonia dos Poderes e que ele não inclui a figura do Chefe 
do Executivo, resta analisar o aspecto alegado no recurso, 
segundo o qual nada impediria que- ausente a possibilidade 
de convocação o parlamento formulasse convite de 
comparecimento ao Governador do Estado. 

Convém, nesse passo, abordar a natureza do processo 
legislativo, que compreende o conjunto de atos pelos quais 
se forma o produto da atuação do parlamento, as decisões e 
os atos legislativos. Ao universo desses atos, encarado em 
seu aspecto dinâmico, dá-se o nome de procedimento 
legislativo, que, como observa José Afonso da Silva, "diz 
respeito ao andamento das matérias nas casas legislativas" 
("Curso de Direito Constitucional", 5a ed., "Revista dos 
Tribunais", São Paulo, 1989, pág. 456). 
O ritual do procedimento não ocorre por acaso. É por meio 

da observância dos requisitos e das etapas constitucional e 
regimentalmente previstos que se tem a garantia da legitima 
formação do produto legislativo. A manifestação da vontade 
que, no parlamento, ressai dos contrários e do consenso 
percorre, necessariamente, um caminho que há de ser 
conhecido, transparente e, por isso, legalmente prescrito. 
Os meios de produção da decisão legislativa cons:'tuem o 
"modus procedendi" que garante, em última análise, o "due 
process of law" e o próprio estado de direito. 

Ao demonstrar que a produção de efeitos jurídicos de um ato 
é indissociável de sua forma e das formalidades pelo qual se 
produz, a Procuradora paulista Júnia Verna Ferreira de 
Souza, com absoluta propriedade, assim se posiciona: 

"Sendo a formalidade a especifica maneira como um ato é 
revelado, conclui-se que toda forma deverá trazer, em si 
mesma, um mínimo de formalidade. 
Se, no Direito Privado, sempre se deu importância à forma e 

à formalidade, por representarem um meio de assegurar a 
livre manifestação da vontade das partes, a certeza do 
negócio jurídico, bem como facilitar a prova do ato, é no 
Direito Público que a for~a assume preponderância, por 
representar o mecanismo assecuratório da observância às 
regras jurídicas, às quais se deve ater o agente que as vai 
aplicar. Em outras palavras, a forma e procedimentos formais 
elevam-se, no Direito Público, à categoria de garantias 
contra qualquer arbítrio do agente público" ("Forma e 
Formalidade do Ato Administrativo como Garantia do 
Administrado". In: "Revista de Direito Público", nQ 81, 
p. 152). 
Merkel, citado por Celso Antônio Bandeira de Mello, 

sustenta que "todas as funções estatais e, em particular, 
todos os atos administrativos são metas que não podem ser 
alcançadas senão por determinados caminhos. Assim, a lei é a 
meta a que nos leva a via legislativa e os atos judiciais e 
administrativos são metas a que nos conduzem o procedimento 
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judicial e o administrativo" ("Curso de Direito 
Administrativo", 5ª ed., Malheiros, 1994, p. 251). 

Observando que o processo ou o procedimento estão presentes 
em todas as funções estatais, sustenta, ainda, o mencionado 
autor austríaco: "o caminho que se percorre para chegar a um 
ato constitui aplicação de uma norma jurídica que determina 
em maior ou menor grau, não apenas a meta, mas também o 
próprio caminho o qual, pelo objeto de sua normação, 
apresenta-se-nos como norma processual". 

A observação é feita porque o que claramente se divisa no 
requerimento do qual se originou o recurso "sub examen" é a 
obtenção de resultado não previsto por caminho processual 
igualmente não previsto ou admitido. 
A convocação de autoridade, como se viu, obedece não apenas 

à norma constitucional que lhe dá ensejo e respaldo, mas 
também ao rito próprio que lhe garante solenização e 
efetividade. Um requerimento como o formulado pelo autor do 
recurso, se admitido como proposição legislativa, 
desencadearia uma seqüência de atos que culminaria com a 
votação em Plenário, por força do art. 245, XX, do Regimento 
Interno desta Casa. 

Mesmo admitindo-se que, como convite, a decisão não 
obrigaria seu destinário, seria, "venia concessa", ingênuo 
supor que a formalização e a publicida~e do caminho 
percorrido não emprestariam à deliberaçao um caráter 
absolutamente oficial e obrigatório, como nos casos de 
convocação constitucionalmente previstos. 
Admitir-se que a deliberação do parlamento não tenha 

conseqüências políticas é, a nosso juizo. fazer tábula rasa 
da manifestação da Assembléia enquanto Poder e ente de 
representação política. 
Por outro lado, se se assume que tal importância ou efeito 

inexistem, qual o sentido de se proceder ao recebimento da 
proposição, imprimir-lhe a seqüência procedimental (não 
regimentalmente prevista ou admitida). se, afinal. ela se 
revelará inócua? Em outras palavras: se a aprovação, pela 
Casa, de um requerimento em que se formula convite ao 
Governador do Estado não produz resultado ex·~'vel, nem 
mesmo impacto político de convocação, por que ac~:tir-se tal 
deliberação? 

O Regimento Interno, que, nas palavras do mestre Raul 
Machado Horta, constitui o "texto responsável pelo 
desdobramento das normas constitucionais, na sua função de 
relevante fonte de Direito Parlamentar" ("Estudos de Direito 
Constitucional", Belo Horizonte, 1995, Del Rey. p. 53), é 
absolutamente claro ao disciplinar o comparecimento do 
Governador do Estado à Assembléia. Tem-se a espontaneidade 
do comparecimento, no caso do Chefe do Executivo, como 
tônica do comando do art. 296 do Regimento Interno, o que, 
pelo que já foi dito. integra-se à lógica da Constituição do 
Estado, nesse particular . 
Assim, há que se compreender a abismal distância entre a 

formulação de um cc~vite pela via oficial do procedimento 
legislativo, que - se possível - solenizaria e tornaria 
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pública a decisão, emprestando-lhe o peso e o efeito 
jurídico de qualquer decisão do parlamento, e aqueloutra'que 
se fizesse no plano da informalidade. 
sustenta o recorrente que o Governador do Estado 

freqüentemente convida membros desta Casa para o diálogo e o 
esclarecimento sobre proposições de sua autoria, o que, 
segundo alegado, não seria visto como quebra da 
independência e harmonia dos Poderes. 
o argumento prova demais. Seriam os convites formulados 

pelo Chefe do Executivo dotados de caráter oficial? São eles 
fruto de processos ou procedimentos formais de deliberação 
interna do Executivo? Finalmente, são tais convites 
publicados no diário oficial do Estado? 
A formulação do convite na forma desejada pelo recorrente 

imprimiria à deliberação decorrente da apreciação do 
requerimento um efeito político que o distancia enormem~nte 
da simples manifestação volitiva despida de efeitos. E da 
última maneira que devem ser entendidos os convites 
eventualmente formulados pelo Chefe do Executivo e atendidos 
por membros desta Casa. 
Diga-se, finalmente, que o dever constitucional imposto ao 

titular do Poder Executivo de fundamentar os projetos por 
ele remetidos ao Legislativo não pode se transmudar em 
convocação daquela autoridade, seja porque essa 
possibilidade não está, como já se viu, constitucionalmente 
prevista ou admitida, seja porque esta não seria a 
alternativa un1ca de fazer prevalecer a obrigação 
governamental de fundamentar os projetos. 

Conclusão 
Por tudo o que se expôs, é de se concluir que a formulação, 

pela via de requerimento, de convite ao Governador do Estado 
para, comparecendo em Plenário, prestar informações a este 
Poder não encontra guarida na Constituição ou no Regimento 
Interno, que não contemplam a hipótese do convite. Permitir 
o processamento do convite pela processualística 
regimentalmente dispensada ao requerimento resultaria em 
manifestação inócua (o que não condiz com a natureza da 
decisão legislativa) ou dotada de efeitos incompatíveis com 
a sistemática constitucional que não admite, em matéria de 
controle parlamentar, o uso do instrumento da convocação 
relativamente ao Chefe do Executivo estadual. 
Conclui-se, pois, pela procedência da decisão da 

Presidência da Casa, que, fundada no art. 178 do Regimento 
Interno, deixou de receber a proposição, em face de sua 
desconformidade com a Constituição e o Regimento Interno, 
opinando-se, consectariamente, pelo indeferimento do recurso 
examinado. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente e relator - Romeu Queiroz -

Clêuber Carneiro -José Bonifácio- Antônio Genaro- Gilmar 
Machado (voto contrário). 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 140/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei nQ 

140/95 visa declarar de utilidade pública o Hospital São 
João Batista de Itamogi, com sede no Município de Itamogi. 

Desarquívada, nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi a proposição publicada em 31/3/95, vindo a esta Comissão 
para exame preliminar quanto a sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
195, c/c o art. 103, V, "a", do mencionado .::=:atuto. 
A matéria em exame tem como suporte a -~• nQ 5.830, de 

6/12/71, que contém os requisitos para a declaração de 
utilidade pública de entidades. o Hospital São João Batista 
de Itamogi atende às condições estabelecidas pela citada 
lei, tendo em vista a documentação apresentada, razão pela 
qual não encontramos óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
140/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo- Gilmar Macha8o. 
PARECER PARA O 1Q TURNC DO PROJETO DE LEI 

NQ 246/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei nQ 

246/95 tem por objetivo declarar de utilidade pública a Loja 
Maçônica Geraldo Vieira Ribeiro 1Q nQ 62, com sede no 
Município de Mutum. 

Desarquivada, nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi a proposição publicada em 25/5/95 e encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do mencionado estatuto. 

Fundamentação 
Em regular funcionamento há mais de dois anos, a entidade 

mencionada tem personalidade jurídica, não possui fins 
lucrativos, sendo os membros de sua diretoria pessoas 
idôneas, que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo 
exercício de seus cargos, conforme atestam os documentos 
anexados ao processo por ex1gencia da Lei ng 5.830, de 
6/12/71, que prevê os requisitos para a declaração de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
246/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna. relator 

Simão Pedro Toledo- Gilmar Machado. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE ~EI 

'Nº 312/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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d Lei nQ De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o Projeto e ·rita 
312/95 visa declarar de utilidade pública o Núcleo Espl 
Labor, Fé e Amor, com sede no Município de Araxá .. são para 

Publicado em 17/6/95, vem o projeto a esta Com~s 
103

, v, 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o ar · "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação referida Em regular funcionamento há mais de dois anos, a de sua 
entidade tem personalidade jurídica, sendo os membrostiPO de 
diretoria pessoas idôneas, que não percebem nenhum atestam 
remuneração pelo exercício de seus cargos, conf~rm~ Lei nQ 
os documentos anexados ao processo por exigéncla ~rios à 
5.830, de 6/12/71, que prevê os requisito~ neces~ 

5 
não 

declaração de utilidade pública. Por ta1s razoe • 
encontramos óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão pela Diante do exposto, concluímos pela jurid~cidade,Lei nQ 
constitucionalidade e pela legalidade do ProJeto de 
312/95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. ator 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, rel 

Simão Pedro Toledo- Gilmar Machado. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 388/ss . 
Comissão de Constituição e Just1ça 

Relatório . rdoso. O Projeto de Lei nQ 388/95, do Deputado Al~1r Ca ão de 
objetiva criar o Programa Mineiro de Incentivo a Produgutras 
Leite e Seus Derivados - Pró-Leite - e dar 
providências. · ção 
Após ter Sido publicada em 18/8/95, foi a ~ro~051 da 

distribuída a esta Comissão, para aprec1açaob~ia. 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da ma~~ento 
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, v, "a", do Reg 1" Interno. 

Fundamentação o 
O proJ·eto de lei em tela cria, no âmbito do Estado, 

e seus Programa Mineiro de Incentivo à Produção de Leit~ 
0 Derivados Pró-Leite. De reconhecida oportun1d~de, um 

projeto Visa, em suma, a beneficiar a pecuária de lelte, as 
dos esteios da economia mineira. Para isso, estabelece ão 
linhas mestras de ação do Poder Executivo para implementa~to 
do referido programa, entre as quais se destacam o aume 
da produção de leite e a melhoria da sua qualidade ... do 

A matéria em foco se insere no âmbito de competencla eu 
Estado membro,. já_ que ~Constituição da Repúbl~ca, no ~re 
art. 24, perm1te as unldades da Federação o 1eg1slar 50 de 
direito_econômico. Ademais, como o Estado é dotado hO 
autonom1a, compete-lhe promover POlíticas públicas de cun 
es~ecí~ic~ gue atendam a suas Particularidades. Nesse cas~~ 
a 1n~t~tu1~ao de programa de incentivo a um dos setores maos ~ra~1c1ona1s da economia mineira, que vem passando,. n m ult1mo~ ~nos, por c?nSideráveis dificuldades, est~ e, 
consonanc,a com o que e Permitido pelo texto constituc,ona 



715 
supracitad . Estado c 0 · Ha gue ressaltar, ainda, que Minas Gerais é um 
destacad~m vocaç~o para a pecuária leiteira, peculiarida~e 
POis ba ~or me1o da_ apresentação do projeto em tela. E, 
Parlámen s ante louvavel a iniciativa do mencionado 
tão rele~~~t~e trazer a esta Casa, para discussão, assunto 

Ao avalia · constitu .r a pr~posta em exame do ponto de vista jurídico-
Casa. Clonal • nao detectamos óbice à sua tramitação nesta 

Diante Conclusão 
constitu .do . exposto, concluímos pela juridicidade, 
na sua fclona11~a~e e legalidade do Projeto de Lei nQ 388/95 
Sal arma Orlglnal. 
Ger~lg~s Comissões, 26 de setembro de 1995. 

Simão PedSantanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 
ro Toledo- Gilmar Machado. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 410/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
De autor· Relatório 

epígrafe 1 ~ do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em 
dos venc·Vlsa a ~ssegurar ao servidor público a percepção 
Gerais• 1 ~entos ln~ependentemente de publicação, no "Minas 
Public' e concessao de licença médica. 

Proposi~~a /'? "Diário do Legislativo" de 31/8/95, a 
Prelimin~~ 01 . e~c~m~nhada a esta Comissão. para exame 
da matér· da JUr1d1c1dade, constitucionalidade e legalidade 
do Regimlat, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", 

en o Interno. 
De Plan Fundamentação 

direito 0 • observa-se que a proposição objetiva outorgar 
matéria ao ~ervidor estadual, versando, portanto, sobre 

É certopertlnente ao regime jurídico do servidor. . 
formula que o _Estado membro possui ampla autonom1a para 
Entretar 0 reg1me jurídico do seu quadro de pessoal. 
disciol~to, o exercício dessa competência é rigorosamente 
os P~~olnado na Carta Magna, que reparte atribuições entre 
espe:;i~es de f?rm~ tal, que o ato de legislar, ~esse campo 
Colaborac~ do D1re1to, caracteriza-se por um ma1or grau de 

Com efeçao entre o Executivo e o Legislativo. a· 
Assemblé~to, o_art. 61, IX, da Carta mineira outorga 
matéria la Le~lslativa competência para dispor sobre 
diretas re!at1~as ao "servidor público da adminis~r~ção 
Provim~ ~utarqu1ca e fundacional, seu regime jurídico un1co. 
reforman ° de cargo, estabilidade e aposentadoria de civil e 
art. 66 e trans;,e;,ência de militar para a inatividade"._Já_o 
verbis" ·. III · c , do referido Diploma Legal estatu1 "1n 

o~~rt. 66 -São matéria de iniciativa privativa. além de 
r ~as Previstas nesta Constituição: 
!~ 1 ~-d;·G;~~~~~d;~·d;·E~t~d;~·- .............. . 

. . . . . . . . . 
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c) o regime jurídico único dos servidores públicos dos 
órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, 
incluído o provimento de cargo, estabilidade e 
aposentadoria, reforma e transferência de militar para a 
inatividade;". 
Tais dispositivos, devidamente harmonizaaos, conduzem ás 

seguintes conclusões: somente o Governador possui 
autorização constitucional para propor projeto de lei que 
disponha sobre o regime jurídico do servidor estadual; após 
o encaminhamento do projeto ao Legislativo, estando ele em 
tramitação na Casa, o Deputado poderá apresentar-lhe 
emendas. 

Assim, é 
proposição 

forçoso reconhecer a inconstitucionalidade da 
em referência, por defeito de iniciativa. 

Conclusão 
Pelas razões expendidas, concluímos pela antijuridicidade, 

pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de 
Lei no 410/95. 
Sala-das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

-Arnaldo Penna- Gilmar Machado. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 418/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

De autoria 
tela dispõe 
Estado para 
ensino. 

Relatório 
do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em 

sobre as transferências de subvenções sociais do 
as caixas escolares da rede pública municipal de 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1Q/9/95, a 
proposição foi distribuída a esta Comissão para receber 
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela tem por objetivo excluir do alcance 

das regras contidas na Lei nQ 11.815, de 24/1/95, as 
transferências de recursos para as caixas escolares da rede 
pública municipal de ensino efetuadas pela Secretaria de 
Estado da Educação. Além disso, possibilita que tais 
entidades recebam subvenções sociais oriundas de outras 
Secretarias ou de qualquer outro órgão público estadual, sem 
que, para tanto, tenham sido declaradas de utilidade 
pública, conforme exige o inciso II do art. 2Q da mencionada 
1 e i. 

As medidas referidas já foram tomadas em relação ás caixas 
escolares da rede pública estadual de ensino; o que se 
propõe, no presente caso, é estender a possibilidade ás 
caixas escolares da rede pública municipal. A pretensão 
justifica-se: por terem características próprias, as caixas 
escolares devem receber um tratamento distinto e mais 
adequado à sua natureza. Cumpre esclarecer que tais 
entidades são regidas por ordenamentos jurídicos próprios -
portanto, Ja se encontram sujeitas ao cumprimento de 
condições especificas. Dessa forma, torna-se redundante o 
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sujeitá-las ao mesmo regime imposto às outras entidades 
passíveis de ser subvencionadas. 

Nos termos do art. 24, I e IX, da Magna Carta, a matéria 
insere-se no rol daquelas de competência legislativa do 
Estado federado. Ademais, o tema não é de iniciativa 
privativa de nenhum dos Poderes. Sendo assim, a proposição 
em análise não encontra óbice constitucional ou 
infraconstitucional à sua tramitação nesta Casa. 

Pelo exposto, 
constitucionalidz:~ 
418/95. 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Gilmar Machado, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 424/ss 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Alencar 
da Silveira Júnior, visa a proporcionar melhores condições 
de segurança nos estádios administrados pelo Estado de Minas 
Gerais. 

Publicada em 2/9/95, a proposição vem a esta Comissão para 
exame preliminar da juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da matéria, consoante determina o art. 195, c/c o 
art. 103, v, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em que pese à louvável pretensão do autor, o art. 10, VI, 

da Constituição mineira confere competência ao Estado para 
garantir a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da 
pessoa e do patrimônio. 

Dessa forma, à ADEMC autarquia vinculada à Secretaria de 
Estado de Esportes, Lazer e Turismo, instituída pela Lei nQ 
3.410, de 8/7/95, compete administrar os estádios, o que 
inclui a manutenção da segurança, de forma plena e eficaz, 
no recinto desses. 

Por se tratar de matéria intimamente relacionada com a 
atividade administrativa de competência de entidade da 
administração indireta do Poder Executivo, não é lícito 
regulamentar o assunto por intermédio de lei, em sentido 
formal, de iniciativa deste parlamento. Tal medida não se 
coaduna com o clássico principio constitucional da 
independência e harmonia dos Poderes do Estado, o qual está 
consagrado no art. 6Q da Carta mineira. Ademais, não é 
razoável tratar em lei o que deve ser regulado por meio de 
atos ou procedimentos administrativos. Nesse ponto, a 
propos1çao não se compatibiliza com o postulado da 
razoabilidade, previsto no art. 13 do mencionado texto 
constitucional, o qual deve ser observado, também, quando da 
elaboração das normas jurídicas. 

Além disso, a redação do art. 3Q do projeto em tela denota 
flagrante inconstitucionalidade, uma vez ~ue o Poder 
Legislativo, ao estabelecer atribuição a entidade vinculada 
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a outro Poder, infringe o disposto no art. 66, III, .. e 11
, da 

Constituição Estadual. 
À guisa de informação, cabe lembrar que, recentemente, a 

FIFA determinou a obrigatoriedade da urgente instalação de 
cadeiras individualizadas nos estádios, meta a ser cumprida 
pelos administradores a ela filiados. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
nQ 424/95. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo- Gilmar Machado. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 425/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto em estudo 

acrescenta o § 4Q ao art. 48 da Lei nQ 7. 109, de 13/10/77, 
que contém o Estatuto do Pessoal do Magistério Público do 
Estado de Minas Gerais. 
Publicada em 2/9/95, a proposição foi encaminhada a esta 

Comissão, para exame preliminar da juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do 
art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame trata de regra relativa ao sistema de 

contagem de tempo do professor ou especialista em educação 
para fins de promoção automática ao grau final da classe. 
Tal matéria se insere em capitulo do Estatuto do Pessoal do 
Magistério Público Estadual e, em última instância, integra 
a vasta disciplina do regime jurídico do servidor do Estado. 

Importa, em primeiro lugar, indagar sobre a competência do 
legislador estadual nessa área específica do Direito. 
A esse propósito, lembramos que, nos Estados de Direito, os 

poderes públicos têm como fundamento e limite máximo de suas 
atividades as normas consagradas na Constituição. Ademais, 
no contexto de uma Federação, a distribuição das 
competências faz-se por níveis entre a União, os Estados-
membros e (apenas em nosso País) ·os municípios. 

No que diz respeito ao regime jurídico do servidor público, 
a Constituição Federal, em seu art. 39, consagra a 
independência das diversas entidades políticas na 
organização de seu quadro de pessoal. 

A doutrina, nesse ponto, é tranqüila: 
"Atendidos os princípios constitucionais e os preceitos das 

leis nacionais de caráter complementar, a União, os Estados-
membros e os Municípios instituirão seus regimes jurídicos 
únicos, segundo as suas conveniências administrativas e as 
forças do seu erário. ( ... )A competência do Estado-membro é 
ampla, mas fica adstrita não só às normas pertinentes da 
Constituição da República( ... ) e aos preceitos das leis de 
caráter complementar acima referidas, como aos ditames 
especiais da Constituição Estadual, no que concerne ao seu 
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consagrado 

Assim, estando evidenciada a competência do Estado- membro 
para formular a disciplina jurídica de seu quadro de 
pessoal, cumpre prosseguir no estudo, atentando para as 
normas constitucionais que regem o exercício dessa 
atribuição no âmbito do Estado. 

Primeiramente deparamos com o art. 61, IX, da Carta 
mineira, que outorga competência à Assembléia Legislativa 
para dispor sobre as matérias relativas ao "servidor público 
da administração direta, autárquica e fundacional, seu 
regime jurídico único, provimento de cargo, estabilidade e 
aposentadoria de civil e reforma e transferência de militar 
para a inatividade". 
Entretanto, sob pena de 

haveremos de proceder à 
Magna, conjugando todos 
tema. 

incorrermos em graves equívocos, 
interpretação sistemática da Carta 

os dispositivos relativos ao mesmo 

Destarte, no que toca à matéria sob comento, cumpre levar 
em consideração também os preceitos constitucionais 
inseridos no art. 90, v, e no art. 66, III, "c". O art. 90 
prevê que o Governador detém, em caráter privativo, a 
iniciativa do processo legislativo nos casos e formas 
indicados na Constituição e o art. 66, III, "c" dispõe "in 
verbis": 

"Art. 66 -São matéria de iniciativa privativa, além de 
outras previstas nesta Constituição: 

I - .......................................... . 
III - do Governador do Estado: 
a) ........................................... . 
c) o regime jurídico único dos servidores públicos dos 

órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, 
incluído o provimento de cargo, estabilidade e 
aposentadoria, reforma e transferência de militar para a 
inatividade;". 
A combinação harmoniosa dos dispositivos acima transcritos 

leva a concluir que: 
1 - somente o Governador possui competência para apresentar 

projeto de lei que disponha sobre o 'regime jurídico do 
servidor estadual (incluindo-se aí, evidentemente. o regime 
jurídico do pessoal do magistério); 
2- submetido à apreciação deste Legislativo, no curso de 

sua tramitação normal nesta Casa, o projeto de lei que verse 
sobre a matéria em referência poderá ser emendado por 
iniciativa de Deputado (observada a regra constitucional que 
veda o aumento da despesa prevista). 

Noutras palavras: a iniciativa em análise não encontra 
respaldo na disciplina constitucional da distribuição de 
competências entre os Poderes do Estado. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de-Lei 
nç 425/95. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995 . 
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Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 
-Arnaldo Penna- Gilmar Machado. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 432/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto em análise, 
pretende seja declarada 
Luz do Mundo de Minas, 

do Deputado Alberto Pinto Coelho, 
de utilidade pública a Ação Social 

com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
Publicada em 

Comissão para 
o art. 103, V, 

7/9/95, a proposição foi distribuída a esta 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No tocante aos aspectos jurídicos e constitucionais 

pertinentes à matéria, verificamos que a entidade cumpriu o 
que determina a Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que estabelece os 
quesitos para a declaração de utilidade pública. Assim, não 
há óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Em face das razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, 

pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei 
nQ 432/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo- Gilmar Machado. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 436/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto em epígrafe 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais- APAE de Dom Silvério -. com sede 
no Município de Dom Silvério. 
Publicado em 7/9/95, vem o projeto a esta Comissão para 

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, v, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em análise tem como suporte a Lei nQ 5.830, de 

6/12/71, que prevê os requisitos para a declaração de 
utilidade pública de entidades. A APAE de Dom Silvério 
atende às condições estabelecidas pela citada lei, tendo em 
vista a documentação apresentada, razão pela qual não 
encontramos óbice à tramitação do projeto. 
Entretanto, quanto ao aspecto formal, julgamos necessária a 

apresentação de emenda ao art. 1Q do projeto com vistas ao 
seu aperfeiçoamento. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
436/95 com a Emenda nQ 1, a seguir apresentada. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q do projeto a seguinte redação: 
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"Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE de Dom Silvério-
com sede no Municipio de Dom Silvério.". 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo- Gilmar Machado. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 437/95 

Comissão de Constituição e Justi~a 
Relatório 

De autoria da Comissão de Agropecuária e =~litica Rural, o 
projeto de resolução em epigrafe tem por escopo aprovar, em 
conformidade com o disposto no art. 62, inciso XXXIV, da 
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas 
que menciona. 

Nos ermos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do 
Regi·~~to Interno, após publicado, foi o projeto distribuido 
a es<a Comissão, a fim de receber parecer quanto à 
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade. 

Fundamentação 
A Carta mineira, por meio de seu art. 62, inciso XXXIV, 

atribui à Assembléia Legislativa a competência privativa de 
aprovar, previamente, a alienação ou a concessão de terra 
pública, ressalvado o disposto no art. 247, § 3Q, do mesmo 
diploma. 

Reportando-nos aos dispositivos constitucionais a que se 
faz remissão, verifica-se que independem de autorização 
legislativa a alienação ou a concessão de terra pública 
previstas no plano de reforma agrária estadual aprovado em 
lei, bem como a concessão gratuita do dominio da área 
devoluta rural não superior a 50ha a quem, não sendo 
proprietário de imóvel rural ou urbano, a possua como sua, 
por cinco anos ininterruptos, sem oposição, tenha nela sua 
moradia e a tenha tornado produtiva. 

Do exame dos autos de processos administrativos que 
consubstanciam o projeto d~ resolução, constata-se que todos 
foram corretamente inst· 'dos e que nenhum deles diz 
respeito às ressalvas aci~~ mencionadas. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela 

c~:stitucionalidade e pela legalidade do Projeto de 
R~solução nQ 437/95 na forma originária . 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Geraldo Santanna, relator 

-Arnaldo Penna- Gilmar Machado. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 16/95 
Comiss~o de Redação 

O Projeto de Lei nQ 16/95, de autoria do Deputado João 
Batista de Oliveira, que estabelece critérios para a 
implantação dos centros profissionalizantes previstos no 
art. 224 da Constituição do Estado, foi aprovado no 2Q 
turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

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

redação final. que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 16/95 

Estabelece critérios para a implantação dos centros 
profissionalizantes previstos no art. 224 da Constituição do 
Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os centros profissionalizantes para treinamento, 

habilitação e reabilitação profissional do portador de 
deficiência e do acidentado no trabalho, previstos no art. 
224, IV, da Constituição do Estado, deverão ser instituídos 
de acordo com as demandas regionais e locais. 
Art. 2Q Os centros profissionalizantes desenvolverão 

programas de: 
I - estágio ou outra forma de treinamento remunerado para 

os portadores de deficiência e para os acidentados no 
trabalho em processo de aprendizagem; 
II - inserção de seus formandos no mercado de trabalho; 
III - acompanhamento de seus egressos durante o período de 

adaptação profissional. 
Art. 3Q Os serviços oferecidos pelos centros 

profissionalizantes serão orientados por equipes 
multidisciplinares, constituídas por profissionais que 
atendam aos seguintes requisitos: 
I- especialização na aplicação de modernos métodos e 

técnicas de treinamento, habilitação e reabilitação 
profissional de portadores de deficiências; 
II- especialização na área da demanda predominante na 

região onde for instalado o centro profissionalizante. 
Art. 4Q -São pré-requisitos para o ingresso nos programas 

de capacitação para o trabalho: 
I - teste de aptidão profissional e orientação vocacional 

para aqueles com disfunções físicas, sensoriais e mentais 
natas ou adquiridas antes do ingresso no mercado de 
trabalho; 
II - relatório médico que recomende a reabilitação e a 

reciclagem profissional para os acidentados no trabalho. 
Art. 5Q O Sistema Nacional de Empregos SINE 

participará do encaminhamento dos formandos ao mercado de 
trabalho. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q ~Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Bonifácio Mourão. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 668/95 

Comissão de Agropecuária e Política Rural 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o requerimento em 
análise tem por objetivo solicitar à Presidência da Casa 
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seja enviado oficio ao Presidente da RURALMINAS, 
solicitando-lhe levantamento sobre os detentores de terras 
públicas a qualquer titulo nos Municípios de Jaiba e Matias 
Cardoso, com vistas à regularização e à autorização da posse 
pela Assembléia Legislativa. 

Nos termos do art. 104, III, do Regimento Interno, compete 
a esta Comissão apreciar conclusivamente a proposição. 

Fundamentação 
O autor do requerimento justifica a iniciativa invocando, 

além de aspectos cc~stitucionais relacionados à defesa dos 
direitos do produto~ rural, a necessidade de levantamento 
dos dados ora solicitados, os quais constituirão valioso 
cadastro da situação fundiária nos Municípios de Jaiba e 
Matias Cardoso. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pala aprovação do Requerimento 

nQ 668/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
Arnaldo Canarinho, relator. 
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ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 27 DE SETEMBRO DE 1995 

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

Correspondência: Ofício nQ 7/95, do Presidente do Tribunal 
de Justiça; oficios, telegramas e cartões - Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nQs 498 e 499/95 
Requerimentos nQs 750 a 758/95 - Requerimentos do Deputado 
Marcos Helênio (2) - Comunicações: Comunicação da Deputada 
Maria Olívia -Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Geraldo Rezende, Gilmar Machado, Geraldo Nascimento, Maria 
José Haueisen, Ivo José, Durval Ângelo e João Batista de 
Oliveira- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de 
inscrições - Questão de ordem- Designação de comissões: 
Comissão Especial para Proceder a Estudos Que Venham Criar 
Melhores Condições de Comunicação no Estado de Minas Gerais 
- Leitura de comunicação apresentada - Discussão e votação 
de pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nQ 
343/95; aprovação; verificação de votação; inexistência de 
"quorum" para votação; anulação da votação; chamada para 
recomposição do número regimental; inexistência de "quorum" 
para votação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Paulo Pettersen 

Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano 
Batista- Antônio Júlio - Aílton Vilela- Ajalmar Silva-
Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior- Almir 
Cardoso- Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho 
- Antônio Andrade - Antônio Genaro Antônio Roberto 
Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio 
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro Durval 
Ângelo - Elbe Brandão - Elmo 3raz - Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento - Geraldo Kezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquinio- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataide- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- José Braga -José Henrique- José 
Maria Barros - Kemil Kumaira- Leonidio Bouças -Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olivia-
Mauri Torr~s -Miguel Barbosa- Miguel Martini Olinto 
Godinho- Paulo Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo. 
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) -A lista de 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

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

correspondência: 
OFÍCIOS 

NQ 7/95, do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, 
Presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando cop1a do 
acórdão proferido pela corte superior desse Tribunal a 
respeito da Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nQ 46.550/0. 

Do Sr. Jaime Martins Filho, Deputado 
agilização dos processos de titulação 
moradores do Município de Bom Despacho, 
para o do Sr. Arlindo Ribeiro, sobre 
esclarecimentos. 

Federal, solicitando 
sobre terrenos de 

com especial atenção 
o qual pede maiores 

Dos Srs. Arlen de Paulo Santiago Filho, Prefeito Municipal 
de Coração de Jesus; Dário Grossi, Prefeito Municipal de 
Caratinga; José Geraldo Duque, Prefeito Municipal de Rio 
Preto; José Márcio de Araújo, Prefeito Municipal de Martinho 
Campos; José Vicente da Silva, Prefeito Municipal de 
Alpinópolis; Raimundo Benoni Rufino Franco, Prefeito 
Municipal de Salinas; Tiburtino Colares da Silveira, 
Prefeito Municipal de Francisco Sá, e Valzer Geraldo Duarte, 
Prefeito Municipal de Açucena, prestando informações 
referentes a emancipações de distritos. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Antônio de Paula Oliveira, Juiz Federal Diretor do 
Foro, agradecendo o convite para participar da etapa do 
Ciclo Nacional de Debates sobre o tema cooperativismo. 

Do Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário de Recursos Hídricos 
do Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia de 
convênios assinados pelo Governo ~o Estado com essa 
Secretaria e esse Ministério. (- A Comissão de Meio 
Ambiente.) 

De Prefeitos Municipais da microrregião do Alto Paraopeoa, 
solicitando aumento do repasse de recursos aos municípios. 
(-À Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.) 

Do Sr. Joaquim Garcia Morato Filho, Presidente da Câmara 
Municipal de Patrocínio, encaminhando cópia do Requerimento 
nQ 34/95, aprovado por essa Câmara em 19/6/95. 

Do Sr. Marceno Pereira de Brito, Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Pardo de Minas, contestando as informações 
enviadas pelas Comissões Emancipacionistas de distritos 
desse município. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Cel. PM Lúcio Emílio do Espírito Santo, Coordenador da 
Assessoria Parlamentar da PMMG, informando, em atenção a 
requerimento do Deputado Tcninho Zeitune (instalação de 
unidade do Corpo de Bombeiros no Município de Guaxupé), que 
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o assunto foi encaminhado ao Comandante do Corpo de 
Bombeiros para exame. 

Da Sra. Joanice Figueiredo de Souza, Vereadora à Câmara 
Municipal de Padre Paraíso, encaminhando cópia do Projeto de 
Lei nQ 4/95, aprovado por essa Casa, que dispõe sobre a 
comemoração do Dia Municipal da Consciência Negra. 

Da Sra. Zazá Schettino, Vereadora à Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, agradecendo convite para o Ciclo Nacion2l de 
Debates, sobre o tema Cooperativismo. 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabine:e do 
Governador do Estado, em atenção a requ~rimento do ex-
Deputado Reinaldo Lima (veiculação de programas culturais e 
educativos na TV Minas), encaminhando as informações 
prestadas pela Secretaria da Cultura sobre o assunto. 

Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial do 
Governo do Estado, informando que, na abertura do Ciclo 
Nacional de Debates, sobre o tema Cooperativismo, o 
Governador do Estado será representado pelo Secretário 
Adjunto da Agricultura. 

Do Sr. Naftale Katz, Diretor do Centro de Pesquisas René 
Rachou, da Fundação Oswaldo Cruz, encaminhando o "Relatório 
de Atividades - 1994", desse Centro. 

Do Sr. Geraldo Melo Corrêa, Presidente do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, agradecendo o 
apoio à realização do evento "Cinqüenta Anos", ocorrido 
durante a Semana da Imprensa. 

Dos Srs. José Roque Raposo Filho, Coordenador de Pós-
Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, Mireile 
S.G.S. Souza, Coordenadora do Curso de Mestrado em 
Estomatologia, e Cleuma H. Araújo, Coordenadora da Câmara de 
Pós-Graduação, da Faculdade Federal de Odontologia de 
Diamantina, agradecendo convite para a reun1ao do dia 
21/9/95, destinada à promoção de debates sobre a destinação 
de recursos para a FAPEMIG e a sua aplicação. (-À Comissão 
de Ciência e Tecnologia.) 

Da Sra. Maria Celma Caldeira Nunes Coelho, Diretora da 14ª 
Superintendência Regional de Ensino, no Município de 
Guanhães, agradecendo convite para o lançamento da coleção 
"Cidadão Mirim". 

Do Sr. Lázaro Altamiro Gomes, Venerável Mestre da Loja 
Maçônica Antenor Aires Viana, agradecendo pela aprovação do 
voto de congratulações com essa instituição por seus 95 anos 
de existência. 

Do Sr. Paulo Ribeiro Soares, Presidente do Rotary Clube de 
Manhumirim, encaminhando cópia de ofício enviado ao 
Comandante do 11Q Batalhão da PMMG nesse município, com 
sugestões para se evitarem incêndios, e solicitando apoio da 
Casa para a divulgação desse importante assunto junto às 
autoridades cçmpetentes nos níveis municipal, estadual e 
nacional. (- A Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Rinaldo Campos Soares, Diretor-Presidente da 
USIMINAS, encaminhando a esta Casa o "reprint" da matéria 
sobre essa empresa publicada na edição nQ 591 da revista 
"Exame". 
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Da Sra. Eunice Vieira Vilela, Coordenadora da Pastoral do 
Menor, agradecendo convite para participar da audiência 
pública destinada a colher subsídios para o relatório final 
~a CPI da prostituição infantil na região Norte de Minas. (-
A CPI -Prostituição infantil.) 

Do Sr. Jorge Wilson Maciel de Oliveira, jornalista, 
agradecendo a consignação nos anais desta Casa de voto de 
congratulações por seus 35 anos de profissão. 

Do Sr. Pedro Euzébio de Sá, desta Capital, solicitando 
providências desta Casa para a obtenção de reintegração de 
posse de imóvel onde se encontra instalada a Belga Mineira. 

Do Sr. Waldetaro Vitorino Dias, de Coronel Fabriciano, em 
atenção ao Ofício nQ 1.805/95/SGM, encaminhando expediente 
sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço. (-Anexe-se ao 
Projeto de Lei Complementar nQ 2/95.) 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Israel Pinheiro Filho, Secretário de Transportes e 

Obras Públicas, e Ângela Maria Gonçalves Cunha, Diretora da 
40ª SRE, de Uberlândia, agradecendo convite para o 
lançamento da coleção "Cidadão Mirim" e parabenizando a Casa 
por essa iniciativa. 

Dos Srs. Arlindo Porto, Senador, e Israel Pinheiro Filho, 
Secretário de Transportes e Obras Públicas, agradecendo 
convite para a reunião especial em homenagem aos 60 anos do 
Minas Tênis Clube. 

CARTÕES 
Dos Srs. Carlos Melles, Deputado Federal; José Henrique 

Santos Portugal, Chefe de Gabinete do Governador do Estado; 
Marcus Pestana, Secretário Adjunto do Planejamento; e Maria 
da Conceição Lemos Baeta, Diretora da 33ª SRE, de Ponte 
Nova, agradecendo convite para o lançamento da coleção 
"Cidadão Mirim". 

Do Gen.-Div. Francisco Stuart Campbell Pamplona, Comandante 
da 4ª Divisão de Exército, informando ter reassumido o 
comando dessa Divisão após afastamento de três meses, 
durante o qual foi Coordenador da Missão de Observadores 
Militares Equador-Peru - MOMEP. 

Dos Srs. Gen. - Bda. Álvaro Henrique Vianna de Moraes, 
Comandante da 4ª Brigada de Infantaria Motorizada; Sílvio 
Mitre, Secretário da Habitação; Ricardo Pinheiro, Diretor-
Regional da ECT; e Maria Regina Nabuco, Secretária Municipal 
de Abastecimento, agradecendo convite para a reunião em 
homenagem ao 60Q aniversário do Minas Tênis Clube. 

Dos Srs. Gen.- Bda. Álvaro Henrique Vianna de Moraes, 
Comandante da 4a Brigada de Infantaria Motorizada; Sebastião 
Rosenburg, Presidente do TRE-MG; e Juarez Eufrásio de 
Carvalho, Prefeito Municipal de Formiga, agradecendo convite 
para participar de mais uma etapa do Ciclo Nacional de 
Debates. 

Do Sr. Tomaz Aroldo da Mata Santos, Reitor da UFMG, 
agradecendo convite para a reun1ao em homenagem ao 50Q 
aniversário de fundação do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Mir3s Gerais. 



728 

Do Sr. Sérgio Augusto Messeder de Castro, Superintendente 
Regional da RFFSA, cumprimentando o Presidente desta 
Assembléia pelo recebimento da Comenda Empresário Synval 
Ladeira Neves. 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI No 498/95 

Dá a denominação de Rodovia Bom- Caminho do Castrinho ao 
trecho da Rodovia MG-20 que liga o Município de 
Jabuticatubas ao de Cardeal Mota. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Passa a denominar-se Rodovia Bom Caminho do 

Castrinho o trecho da Rodovia MG-20 que liga o Município de 
Jabuticatubas ao de Cardeal Mota. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Romeu Queiroz 
Justificação: Natural de Santa Luzia, Antônio de Castro e 

Silva foi uma personalidade marcante e grande líder local. 
Nascido em 1934, dedicou anos de sua vida ao serviço público 
estadual. Atendendo aos carentes da comunidade, prestava 
serviços farmacêuticos e lhes facilitava a aquisição de 
medicamentos. 

Em virtude do zelo e da responsabilidade pelos quais pautou 
o seu trabalho, angariou o respeito e a admiração dos seus 
conterrâneos, que o chamavam carinhosamente de Castrinho. 
Vindo a falecer em 1993, Castrinho deixou saudades em todos 
os que com ele conviveram. 

Atendendo, portanto, aos anseios do povo jabuticatubense. 
esta proposição pretende homenagear a pessoa de Castrinho e 
perpetuar sua memória de homem de bem, dando seu nome ao 
trecho da Rodovia MG-20 que liga Jabuticatubas a Cardeal 
Mota. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI Ng 499/95 
Torna obrigatória a cessão de armas e outros equipamentos 

de segurança aos policiais civis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica instituída a obrigatoriedade da cessão de 

equipamentos de segurança, pela Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, aos integrantes da Policia Civil quando 
em exercício de suas funções especificas. 
Art: 2Q -São ~onsi~erados equipamentos de segurança para 

os f1ns desta le1 revolveres, munições, algemas e coletes à 
prova de balas. 
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Art. 3Q- Compete ao Poder Executivo suprir a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública dos equipamentos de segurança 
mencionados no artigo anterior, em número suficiente para 
que todos os policiais em exercício possam deles se 
ut i 1 i zar. 
Parágrafo único - À Secretaria de Estado 

Pública incumbe estabelecer os critérios de 
de recolhimento dos referidos equipamentos de 

Art. 4Q Esta lei entra em vigor na 
publicação. 

da Segurança 
distribuição e 
segurança. 
data de sua 

Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Paulo Schettino 
Justificação: Embora seja de difícil compreensão, é 

absolutamente verdade que o policial civil inicia sua 
arriscada carreira sem obter o m1n1mo indispensável ao 
exercício de suas atividades profissionais com a segurança 
que lhe garantiria o uso de equipamentos como revólveres, 
m~nições, algemas e coletes à prova de balas. 

E desnecessário mencionar, por ser público e notório, o 
impressionante crescimento da violência, especialmente a 
dirigida contra os policiais por bandidos que, cada vez 
mais, contam com armas altamente eficientes e sofisticadas. 

Paradoxal quanto pareça, a polícia, já há algum tempo, 
encontra-se em flagrante inferioridade no cotejo com os 
marginais no que concerne a armamentos, munições e 
equipamentos de segurança, situação que não pode mais 
perdurar. 
Eventualmente, a Secretaria da Segurança Pública adquire um 

pequeno lote de revólveres e munições para distribuir aos 
policiais, mas sempre em quantidade insuficiente para 
atender a todos. E os policiais, sabidamente tão mal 
remunerados, ficam obrigados a proceder à aquisição desses 
equipamentos por conta própria, sacrificando-se ainda mais. 

Visando ao pronto atendimento à sociedade, principal 
destinatária do serviço público, e a um bom desempenho 
policial, impõe-se seja atribuída ao Poder Executivo a 
responsabilidade de prover a Secretaria da Segurança Pública 
dos recursos necessários à aquisição e à regular 
distribuição dos equipamentos mencionados, em quantidade 
compatível com a sua demanda, corrigindo-se, dessa forma, 
essa gritante defasagem, prejudicial ao pleno exercício das 
penosas atividades atribuídas aos policiais. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 750/95, do Deputado Marco Régis, solicitando sej~ 

formulado apelo à Secretária da Educação com vistas a 
reconstrução da cobertura metálica da quadra poliesportiva 
da Escola Estadual Prof. Salatiel de Almeida, no Município 
de Muzambinho. 

NQ 751/95, do Deputado ~·arco Régis, solicitando seja 
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas à 
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implantação de parque infantil na Escola Estadual Povoado de 
Moçambo, no Município de Muzambinho. 

NQ 752/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Essênios do Terceiro Milênio, localizada nesta 
Capital, por seus quatro anos de existência. 

NQ 753/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Virtude, Ciência e Trabalho, localizada no 
Município de Dom Cavati, por seus 37 anos de existência. 

NQ 754/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Templários do Vale do Aço, localizada no Município 
de Ipatinga, por seus 18 anos de existência. (- Distribuídos 
à Comissão de Educação.) 

NQ 755/95, do Deputado Almir Cardoso, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
conclusão das obras da Rodovia MG-188 no trecho entre o 
Município de Coromandel e o Distrito de Alegre. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

NQ 756/95, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Contas com 
vistas ao fornecimento de dados sobre a arrecadação do 
Estado no período de 1994 até agosto de 1995. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

NQ 757/95, do Deputado Irani Barbosa, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. 
Etelvino Teixeira Coelho pelo sucesso da segunda campanha de 
medida da visão na infância. (- À Comissão de Saúde e Ação 
Social.) 

NQ 758/95, do Deputado 
seja formulado ap~lo_ao 
implantação de orgao 
relativas ao MERCOSUL. 
457/95.) 

Alberto Pinto Coelho, solicitando 
Governador do Estado com vistas à 

destinado a tratar das questões 
(- Anexe-se ao Requerimento nQ 

Do Deputado Marcos Helênio (2), solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei nQ 43/95 e audiência da 
Comissão de Defesa do Consumidor para emitir parecer sobre o 
Projeto de Lei nQ 406/95. _ 

COMUNICAÇOES 
- É também encaminhada à Mesa comunicação da Deputada Maria 

Olívia. 
Oradores Inscritos 

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

Deputadas, Srs. Deputados, venho a esta tribuna, na tarde de 
hoje, a fim de apresentar um requerimento para apreciação da 
Casa, nos seguintes termos. 
(-Lê o Requerimento nQ 764/95, publicado na edição de 

30/9/95, cuja justificação é a que se segue.) 
"Vários Estados, dentre eles, São Paulo, Paraná e Mato 

Grossc, dão isenção de ICMS sobre a venda de caroço de 
algodão, enquanto Minas Gerais taxa em 18% a mesma matéria-
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prima, onerando os produtores, acarretando prejuízos, 
obrigando-os a recorrer a outros Estados para adquirir o 
caroço de algodão a custos menores. 

O Estado de São Paulo exporta para Minas Gerais 
aproximadamente 10.000t de caroço de algodão para tratamento 
animal, enq~anto a mesma matéria-prima é vendida para as 
indústrias c: Estado de São Paulo a um custo bem mais baixo, 
com taxação de 12%. 
Trata-se de reivindicação de grande importância, pois, se 

acatada, trará grande benefício à pecuar1a mineira, 
especialmente ao gado leiteiro e ao confinamento de gado. 

Dessa forma, este requerimento há de merecer a aprovação de 
nossos ilustres pares." 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando vinha subindo, 

alguém insinuou que eu iria falar novamente a respeito das 
emancipações, mas não vou falar sobre isso porque já debati 
muito esse assunto. 
Quero apenas recomendar, ao final, àqueles ilustres 

companheiros que continuam insistindo nas emancipações, às 
vezes até aleatoriamente, que, antes de as efetuarem, contem 
as casas. E, ao encerrar, quero dizer, vamos contar as 
casinhas, gente! 

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

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
pessoas presentes nas galerias, representantes da imprensa, 
ocupo a tribuna nesta tarde, mais uma vez - e irei ocupá-la 
também durante o processo de discussão nas comissões e, 
posteriormente, em Plenário - para falar sobre os sete 
projetos e sobre as duas emendas à Constituição, do 
Governador c: Estado, referentes a alguns instrumentos que 
modificam a c~tuação do funcionalismo quanto ao critério das 
férias-prêmio, e, ao mesmo tempo, sobre a privatização do 
CREDIREAL, sobre a venda de ações da CEMIG e outros. 

Outra razão de estarmos aqui é porque, no "Minas Gerais" de 
hoje, foram publicados dados referentes às receitas do 
Estado, pela Secretaria da Fazenda. Porém, quando comparamos 
esses números publicados hoje com as cópias das notas 
distribuídas pelo Vice-Governador e Secretário do 
Planejamento, Dr. Walfrido dos Mares Guia, que obtivemos 
ontem da imprensa, sobre a situação financeira do Estado, e 
com as entrevistas concedidas aos jornais de ontem pelo 
Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo, ficamos 
perplexos, pois as diferenças de informações e de números 
são gritantes. 

Para vocês terem uma idéia, vou ler a publicação do "Minas 
Gerais" de hoje: "Fazenda mostra arrecadação. Cota dos 
municípios corresponde a 25% da receita bruta do ICMS". 
Aqui, o Estado está mostrando suas fontes de receitas e de 
gastos. 

Por outro lado, temos o documento da Secretaria da Fazenda 
que nos foi entregue ontem dizendo que Minas Gerais gastou, 
nos seis primeiros meses do ano, R$307.000.000,00 com 
amortização de dividas mobiliárias, dando um total mensal de 



732 

na entrevista do R$51.000.000,00, mais ou menos, e, sta 
Governador do Estado, ele diz que Minas Gerais g~o d~ 
mensalmente, em torno de R$20.000.000,00 com pagamen 
dívidas. . 

1 
ados hoje, Só que, para nossa surpresa, pelos números dlvu_g.d s até o 

no "Minas Gerais", o total das despesas das dlvl a mês de 
mês de julho- já.que essas informaçõ~s contem~lam.o dívida 
julho, portanto, e mais completa - e o segu1nte. 

0 
ao, 

interna, R$816.000.ooo,oo; dívida externa, R$26.400.~~0 ' de 
perfazendo o total de R$842.040.ooo,oo_ ~e paga~eneiro a 
juros. A média mensal da despesa com as d1v1das de Ja 
julho, portanto, é R$120.ooo.ooo,oo. . . foi 

Além disso, o Presidente do Tribunal de dceo~~~~ni;~ração convocado Pela Assembléia para, na Comissão . tado. 
Pública, debater os números da receita e da sa1da do E~samos 
Esses números demonstram que, realmente, p~ec ão os 
urgentemente saber quem está dizendo a verdade. Qual~ svamos 
números vergadeiros, os números reais, com os qua 1s. " da 
trabalhar? E com a informação publicada no "Minas Geralse 

0 Secretaria da Fazenda? Ou é com a entrevista q~ador 
Governador deu? Quem está dizendo a verdade? O Gov~rso· 

0 diz que gasta 20; o Secretário da Fazenda d1z gue e média 
Governo mandou publicar no "Minas Gerais" que da u~a-es de 
de 120. Qual o número real? Ficamos hoje sem condlÇO 
saber quem, realmente, está dizendo a verdade. . com 

Precisamos urgentemente fazer com que o Estado d~sc~tapela 
a Assembléia Legislativa, que é o Poder responsav~ ter 
fiscalização. O Governo tem dito que é preclSO emos 
transparência. Nós também queremos transparência. Quer 
saber onde buscar a fonte real de informação. stão 

Na mesma linha de argumentação, temos uma segunda q~e 
0 que gostaríamos de trazer. Na legislatura pas~a a, no 

Deputado Antônio Carlos Pereira apresentou um proJetoenda 
Qual a Assembléia poderia acessar a Secretaria da Faz Ele 
Para que PUdéssemos ter um controle melhor dos números.tado 
foi reJeitado em Plenãrio e o Lider do Governo, DeP~ rla 
Romeu Queiroz à época, nos disse que o Governo man aado 
outro projeto. Posteriormente, foi apresentado pelo Deput a 
Miguel Martini um projeto permitindo que pelo menos a 
Comissão de Fiscalização Financeira pudesse ter acesso 
esses números. Só que, até hoje, nada. . em 

Então, todo mundo tem razão e, ao mesmo tempo, ningu~m tém 
razão. Todos dizem números certos, mas, na verdade, n1nguês 
tem razão, porque são números diferentes ditos por tr e 
pessoas diferentes. Precisamos saber quem fala pelo Estado 
quais o~ nú~eros em que POdemos confiar. 

0 Gostar1a a1nda de acrescentar ao estudo que fizemos quede 
total da dívida do Estado é hoje da ordem .. 
R$9.000.000.000,00: R$6.000.000.000,00 da díVida mobilíarlaá 
R$3,ooo.ooo.ooo,oo da divida externa e contratos. A nos~ d~v,da, no ano Pas~ado, era da ordem de R$B.ooo.ooo.ooo,or~ 
r,vemos, nesse ult,mo periodo, um acréscimo _pada 
R$9.ooo.ooo.ooo,oo, demonstrando que 

0 
crescimento da dlV 1 
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- e amortizamos quase R$842.000.000,00 - foi da ordem de 
q~ase R$3.ooo.ooo.ooo,oo. 

sso demonstra concretamente que é preciso discutirmos 
Profundamente a situação do endividamento, e a renegociação 
qu~ 0 Estado está tentando fazer com a União precisa ser 
~u 1 t? bem debatida e discutida, porque vem comprometendo 
Gece~tas primorosas no Estado. Fizemos as contas: Minas 
era~s gastou, no último ano, quase 25% de todas as suas 

rece,tas para amortizar dívida, juros de dívida, o que é uma 
soma extremamente considerável e faz com que não tenhamos 
~~curs~s para investir em áreas importantes como saúde, 

Eucaçao, segurança e outras. 
s s~e~amos, _nas comissões e em Plenário, travar ~~bates, 
011 C1~ar 1nformações. O Presidente da Assemble1a nos 

garant1u ontem que iria agilizar o requerimento que fizemos, 
~m Q~e_solicitamos, por escrito, as informações para dirimir 
s duv1das, tirar as dúvidas. Tenho certeza de que esse 
r~q~erimento será agilizado e que teremos a sua votação 
r~P~da. Caso contrário, fica difícil aprovarmos qualq~er 
P o~eto desse pacote que o Governo enviou a esta Casa. Mu1to obr1gado. 
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento. 
0 Deputado Geraldo Nascimento* Pessoas presentes nas 

galeri~s. imprensa, Deputados, Deputadas, Sr. Presidente, é 
necessario fazer importante esclarecimento pa~a o~ 
representantes do Distrito de vargem Alegre que estao aqu1 
Presentes. Esses moradores estão se manifestando contra a 
anexação dos Distritos de Cordeiro de Minas e de São Cândido 
~ ~Patinga, acreditando que isso possa atrapalhar ou 1nv1abilizar a emancipação de Vargem Alegre. 

Sem nenhuma paixão desejo esclarecer que, conforme a Lei 
Compl~mentar nQ 37, de 18/1/95, só podem ser emancipados de 
uma so vez três distritos de um mesmo município. No caso de 
~aratinga, estão em processo de emancipação os Distritos de 
ar~em Alegre, Imbé e Piedade. Santo Antônio do Manhuaçu 

e~ta_fora desse processo. Portanto, a anexação de São 
Cand,do e Cordeiro de Minas a Ipatinga não interfere em nada 
~as emancipações. Repito, não interfere. Essa é uma 
lnformação oficial. 
;Agora o mais -~oortante: Vargem Alegre deve ter todo o 
nteresse na anexação de São Cândido e Cordeiro de Minas a 1Patinga porque, conforme a Lei Complementar nQ 37, no seu 

art. 5Q: " .... Não se permitirá a criação de município por 
~esm~mbramento, nem a anexação de distrito se estas medidas 
1 ~il~carem, para o município remanescente: 

a sua descontinuidade territorial." 
M~sclar~cendo: ou os Distritos de São Cândido e Cordeiro de 
M,n~s.v~o pertencer a Ipatinga ou vão perten~e~ ~o futuro 
u~ 1 C1p1o de Vargem Alegre. Não existe poss1b1l1dade de 

~~,a~ o Município de Vargem Alegre se os Distritos de São 
Cand1do e Cordeiro de Minas continuarem a pertencer a 
aratinga. 



734 

Está havendo, portanto, uma armadilha contra Vargem Alegre. 
A não-anexação dos distritos a Ipatinga, na realidade, vai 
prejudicar Vargem Alegre. Todos os senhores sabem que, no 
caso de realização do plebiscito para a criação de Vargem 
Alegre, as populações de São Cândido e Cordeiro de Minas 
votariam contra. 

Finalizando, a un1ca solução para que Vargem Alegre se 
emancipe é a anexação de São Cândido e Cordeiro de Minas a 
Ipatinga. 
Para que as pessoas possam visualizar a gravidade da 

situação, lembro que o mapa de Caratinga hoje é parecido com 
o desenho do número 8. A parte de cima é a sede de 
Caratinga. A parte estreita do número 8 é Vargem Alegre. E 
na parte de baixo estão São Cândido e Cordeiro de Minas, 
fazendo divisa com Ipatinga. Se esses dois distritos não 
forem anexados a Ipatinga, estará praticamente 
impossibilitada a criação do Município de Vargem Alegre, por 
descumprimento da lei. 

Peço, portanto, a atenção de todos os Deputados e das 
galerias. Vargem Alegre é o distrito com melhores condições 
de se emancipar de Caratinga. Essa é também a vontade do 
Secretário Mauro Lobo. Mas esse distrito corre o risco de 
não se emancipar simplesmente por causa de manobras 
políticas. 
* -Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José 

Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, senhores da galeria, no ano passado, quando 
chegou a esta Casa um projeto de lei do Governador pedindo à 
Assembléia que aprovasse o contrato de pessoas de notório 
saber para cargos que seriam, segundo explicações que 
recebemos, cargos técnicos, fizemos um questionamento. 
Diante do nosso questionamento, o Sr. Governador reagiu 

dizendo que a Deputada estava mal informada, desconhecia a 
necessidade das contratações, que elas seriam feitas a curto 
prazo, e que seriam pessoas de competência técnica que iriam 
ocupar o lugar por pouco tempo, não havendo condições de 
concurso para esses contratos. Disse, também, que não seria 
bom para o Estado abrir concurso para selecionar pessoas de 
notório saber para trabalhar três, quatro ou cinco meses. 
Agora, já estamos vendo o real objetivo dessas contratações 
de pessoas de notório saber. (-Lê:) 

"Uma das maiores marcas do PSDB, tanto no Governo Federal 
quanto no Estadual, tem sido as constantes contradições 
entre o discurso e a prática. 

Nos últimos dois dias essa contradição voltou a ficar 
patente, diante da divulgação de contratações temporárias 
feitas pela Fundação João Pinheiro. 
Segundo informa o jornal que veiculou a matéria, a média 

dos vencimentos pagos aos contratados gira em torno de 
R$5.000,00. 
Ora, no momento de ~ríse em que vivemos, quando os 

vencimentos dos servidores públicos são pagos com atraso, e 
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direitos como a venda ~e férias-prêmio estão sendo abolidos, 
o Estado de Minas se da ao luxo de contratar profissionais a 
peso de ouro. 

Não bastassem os valores das contratações, muito acima da 
média de vencimentos dos servidores públicos, ainda foi 
denunciada a existência de um contratado que já recebe pelos 
cofres públicos e que, confirmada sua contratação pela 
Fundação, acumularia vencimentos. 
Entretanto, o que mais nos causa espanto é a demonstração 

do Governo de que não há qualquer compromisso com a 
capacitação profissional do servidor público. 

Enquanto no discurso o Governo prega a profissionalização, 
na prática lança mão de tais contratações, numa clara 
demonstração de que não há sintonia entre o diálogo e a 
ação. 

Em vez de capacitar o servidor e prestigiá-lo no 
preenchimento de cargos importantes da administração 
pública, a opção continua sendo pelo predomínio de cargos de 
recrutamento amplo, de maneira tal que o Governador detenha 
o poder de nomear quem bem entender. 

O Governador também justifica algumas 
alegando que são profissionais que 
elaboração de políticas para o Estado e 
estariam dentro da lei. 

das contratações 
participarão na 
que todas elas 

Ora, para que serve então a equipe do Governo? Qual tem 
sido a função de pessoas de renome como o ex-ministro Paulo 
Haddad? Pelo visto, os nomes indicados para a composição do 
Governo destinam-se apenas a fazer política e não ao 
desempenho de atribuições técnicas. 
Quanto à alegação de que as contratações seriam todas 

legais, gostaríamos de ressaltar que nem sempre o legal é 
moral. São comuns os casos de leis antiéticas e imorais. 

Leis como a que possibilitou ao Governador maior liberdade 
nas contratações temporárias vão contra toda a modernidade e 
profissionalização pregada para o serviço público nos dias 
atuais. 

Como se vê, mudam os governos mas permanece a prática de 
relegar a valorização do servidor público a segundo plano. 
Talvez essa seja mais uma orquestração destinada a denegrir 

a imagem do servidor público, verdadeiro "saco de pancadas• 
da política neoliberal implantada pelo PSDB." 
Sr. Presidente, vou aproveitar a oportunidade dentro 

daquele meu propósito de repetir aqui quantas vezes for 
necessário - para dizer que não podemos continuar percebendo 
o mal-estar que acontece na Casa toda vez que temos uma 
votação polêmica. Foi assim na semana passada, quando 0 resultado de uma eleição foi anulado, e o Governo, derrotado 
na véspera, saiu vitorioso no dia seguinte. Paira sobre nós 
a dúvida. O que levou aquele trabalho do Líder do Governo 
Deputado Romeu Queiroz, a conseguir a anulação do r~-ultad; 
de uma eleição f~it~ nesta Casa, pelo vot~ secreto, ·nde há 
bastante independencla dos vot~ntes? HoJe, na _parte da 
m\nhã, houve novos constrang1mentos, novos dlssabcres. 
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Votação anulada, dúvidas que pairam sobre todos nós quanto 
ao resultado real dessas votações. 

É por isso, Sr. Presidente, membros da Mesa, nobres colegas 
aqui presentes, que temos que batalhar a cada dia e a cada 
hora para que esse elefante branco tenha algum sentido, para 
que esse elefante branco funcione nesta Casa. 
Srs. Deputados, esse painel foi colocado para registrar 

votação e não para indicar presença de Deputado ou horário 
de comissões. O objetivo principal do painel é registrar o 
resultado das votações. É por isso que termino dizendo: acho 
que esse painel deve funcionar. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José. 
O Deputado Ivo José - Deputado Agostinho Patrús, Presidente 

desta Casa, Deputados, prezados amigos dos Municípios de 
Cordeiro de Minas, São Cândido, Caratinga e Ipatinga, que 
abrilhantam esta Casa com suas presenças nas galerias. 
Tivemos a oportunidade de presenciar, na reunião 
extraordinária da manhã de hoje, as manifestações das 
posições divergentes, com relação ao processo de anexação 
dos Distritos de Cordeiro de Minas e São Cândido a Ipatinga. 
É importante que aconteça o debate, que as posições sejam 
explicitadas, mas não podemos, de forma nenhuma, impedir que 
a vontade da população seja cerceada, que essa vontade não 
seja respeitada. 

Tivemos, este ano, na Comissão de Assuntos Municipais, uma 
série de discussões sobre emancipação. Porém, para nós, 
pedido de anexação de distritos de um município a outro 
município é uma situação nova, que esta Casa passa agora a 
analisar. Na semana atrasada, aprovamos, aqui, um 
requerimento, da Comissão de Assuntos Municipais, pedindo 
plebiscito no Distrito de São Sebastião da Barra, atualmente 
pertencente ao Município de Iapu, visando a sua anexação ao 
Município de São João do Oriente. Trata-se de processo 
semelhante ao que votaremos, daqui a pouco, com relação a 
São Cândido e Cordeiro de Minas. Não vejo diferença entre os 
dois requerimentos, nem razão para tamanhas divergências. Na 
verdade, temos muitos outros questionamentos a fazer com 
relação à redistribuição da renda nos municípios e à 
redistribuição territorial de nossos municípios. Temos 
questionamentos a fazer, mas não acredito que seja agora, 
neste requerimento, que vamos assegurar a redistribuição, 
rejeitando-o. O requerimento, na verdade, garantirá que a 
população dos dois distritos coloque livremente suas 
posições quanto ao fato de quererem ou não sua anexação ao 
Município de Ipatinga. 

Faltaram, de fato, maiores esclarecimentos nesse processo. 
Tivemos uma Comissão de Assuntos Municipais se desdobrando, 
com Deputados viajando pelo interior do Estado no intuito de 
conhecer a realidade e os questionamentos existentes. O 
Deputado Dílzon Melo e o Deputado Ivair Nogueira tiveram a 
oportunidade de visitar o Município de Caratinga e conhecer, 
de perto, a realidade. Foi a partir dessa visita à região 
que eles reafirmaram sua posição a favor da anexação de São 
Cândido e Cordeiro de Minas a Ipatinga. 
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Gostaríamos que o Governo do Estado, que a Secretaria de 
P~anejamento e a Secretaria de Assuntos Municipais, também, 
!1vessem a oportunidade de realizar essa visita. Que fossem 
as comunidades, que se dirigissem a Cordeiro de Minas a São 
Cândido, a Caratinga, a Ipatinga. quando ficariam cie~tes de 
que as comunidades de São Cândic~ e Cordeiro de Minas estão 
cobertas de razão ao reivindicar esse direito, que a lei nos 
assegura, que é a anexação ao Município de Ipatinga. 
Tenho a certeza de que, se o Secretário de Planejamento e 

outros da área tivessem oportunidade, também não estariam 
interferindo na Casa para reverter esse processo. Muito pelo 
contrário. Estamos querendo melhorar as condições de vida da 
população daqueles dois distritos, que hoje se encontram 
abandonados, distantes da sede do Município de Caratinga. 
Eles têm hoje uma vida de trabalho e atendimento à saúde. Os 
outros setores de lazer, que têm clubes do Vale do Aço 
instalados nos Distritos de São Cândido, como o Clube do 
Cavalo, a Lagoa Silvana, estão servindo mais ao Vale do Aço 
do que propriamente a Caratinga. A população desses dois 
distritos está procurando regularizar uma situação que já 
existe de fato. Não estamos, também, colocando um ponto 
final. Na verdade, nós estamos dando seqüência a um 
processo, quando a Comissão recebeu um pedido, que foi 
analisado jurídica, política e tecnicamente. Os Deputados 
visitaram a comunidade e emitiram um parecer favorável, por 
unanimidade. o Plenário, simplesmente, vai definir se vai 
haver o plebiscito ou não. Tendo o plebiscito, as Câmaras 
dos dois municípios vão se posicionar. Depois disso, a 
Assembléia vai elaborar um projeto de lei como etapa 
posterior. Não estamos na etapa conclusiva do processo e, 
s~m. no segundo passo, que é a realização do plebiscito. 

E nesse sentido que a presença das galerias reforça toda a 
dinâmica que acontece na região. Achamos legitima a presença 
das pessoas que têm posição contrária. Mas será que elas 
estão fazendo isso por livre e espontânea vontade? Na 
verdade, as pessoas que defendem a anexação, sou testemunha 
disso, já vieram mais de dez vezes na Comissão e diversas 
vezes no Plenário. Isso dá vida e dinâmica à Casa, porque 
estamos querendo fazer uma votação com a maior tranqüilidade 
e respeito à lei e aos Deputados que têm posições 
divergentes e ao desejo da população. Tenho a certeza de que 
99% da população de São Cândido e de Cordeiro de Minas 
querem essa anexação. Tenho certeza absoluta disso. 

Por isso, estamos querendo assegurar esse plebiscito. Se eu 
estiver mentindo, o plebiscito vai falar. Mas, tenho certeza 
do que estou falando em vista da documentação que está no 
processo. Com o número de assinaturas muito além daquilo que 
a lei exige, não tenho dúvidas do resultado do plebiscito. 
Portanto, estamos mais uma vez usando o microfone da 
Assembléia a fim de fazer apelo aos Deputados para que não 
cometamos injustiça com uma população que está querendo 
melhorar sua condição de vida. Estamos aqui dando mais um 
passo, num processo em que depois as Câmaras de Caratinga e 
de Ipatinga também poderão se posicionar. Muito obrigado. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 

nesse episódio da votação do plebiscito de São Cândido e 
Cordeiro, apenas quero compreender algumas coisas e, nessa 
busca de entendimento, destacar algumas incoerências. A 
primeira incoerência é a do Prefeito de Caratinga, que foi 
eleito fazendo um grande movimento, com o apoio de um 
Deputado que é seu parente, para conseguir a emancipação de 
cinco distritos. Com isso, sua votação na cidade de 
Caratinga foi fortalecida. Assistimos, agora, a novos 
episódios envolvendo o Prefeito, que deu declarações falsas 
em Santo Antônio, com o objetivo de também emancipar esse 
município. Diga-se, de passagem, que o referido Deputado não 
tem boa aceitação nesses locais. Até precisou de uma equipe 
de Deputados para fraudar declarações, sendo necessário que, 
antes, uma jornalista fosse lá pegar o pinochio, que estava 
contando mentiras a esse Poder Legislativo. 
A segunda incoerência que quero explorar é a da Bancada do 

PSDB, que aqui votou a favor de todos os requerimentos que 
solicitavam a realização de plebiscito. Será que o fato de 
Caratinga agora ter os neotucanos fez com que esse princípio 
fosse derrubado? Sr. PSDB, suportar a incoerência do 
Partido, em nível nacional, que se alia ao que há de mais 
atrasado na política, já é difícil. Agora, termos de 
suportar o mesmo comportamento nesta Casa? Ninguém, aqui, 
está aprovando a anexação dos distritos a Ipatinga. Estamos 
dando o direito ao povo de dizer sim, como demos a outros 
distritos esse mesmo direito. Acho que essa discussão 
carrega muito de hipocrisia e de falsidade, mas o povo de 
São Cândido e de Cordeiro saberá dar a resposta no momento 
certo. Muito obrigado. 

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

O Deputado João Batista de Oliveira Sr. Presidente, 
colegas Deputados, Sras. Deputadas, trabalhadores da 
imprensa, pessoas presentes nas galerias, convidados, iremos 
vota~. ~aqui a pouco, o requerimento que solicita a 
rea11zaçao de plebiscito para decidir sobre a anexação dos 
Distritos de Cordeiro de Minas e São Cândido ao Município de 
Ipatinga. Como membro da Comissão de Assuntos Municipais, 
não_p~deria deixar de trazer, aqui, no calor da disputa, uma 
po~1çao desapaixonada sobre a questão. 
T1ve a oportunidade de analisar esse processo por duas 

vezes na Comissão de Assuntos Municipais. Na primeira parte 
do_processo, o parecer de autoria do Deputado Ivair Nogueira 
fo1 pela rejeição. Posteriormente, analisando o processo à 
luz da legislação, o parecer do relator tomou outro destino, 
isto é, pela realização do plebiscito. 
Não podemos deixar de emitir nossa opinião num momento em 

que as paixões estão afloradas, pois entendo que não estamos 
discutindo se Ipatinga é rica, se Caratinga é pobre, se 
Ipatinga quer ou se Caratinga é omissa. O que estamos 
discutindo, neste momento, é o livre arbítrio de um povo. 
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Sr. Presidente, se esta Casa não aprovar esse requerimento 
de consulta plebiscitária, estaremos ferindo de morte o 
livre arbítrio dos habitantes de São Cândido e Cordeiro de 
Minas, direito que é garantido na Constituição e na 
Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. 
Sr. Presidente, agradeço as manifestações das galerias, 

pois só acredito em parlamento ao sabor da pulsação da 
população. Gostaria de dizer aos funcionários da Prefeitura 
de Caratinga que estão me vaiando que os respeito muito. 
Portanto, gostaria de solicitar dos colegas Deputados a 

aprovação desse requerimento, pois ele significa uma 
preliminar: o jogo principal será realizado nas Câmaras 
Municipais de Caratinga e Ipatinga e nos Distritos de 
Cordeiro de Minas e São Cândido. Se esse requerimento não 
for aprovado, sairemos do estádio com a sensação de havermos 
assistido somente à preliminar, em virtude do jogo principal 
não ter sido realizado. 
Assim sendo, Sr. Presidente, gostaria de solicitar a 

aprovação desse requerimento, não só em nome da Comissão de 
Assuntos Municipais mas também em nome da consultoria, que 
estudou profundamente o assunto e, desapaixonadamente, 
emitiu sua opinião. Entendo que esta Casa não pode tolher o 
direito soberano do povo de São Cândido e de Cordeiro de 
Minas. A soberania popular deve prevalecer, até por uma 
questão de sobrevivência do Poder Legislativo. Enquanto este 
Poder votar pela cassação de direitos populares, estará 
enfraquecendo a si próprio. Portanto, solicito aos colegas 
que, por uma questão de justiça, votem pela aprovação do 
requerimento. Posteriormente, o projeto de anexação será 
elaborado nesta Casa. 

Apesar de respeitar muito as autoridades do Município de 
Caratinga, sinto-me na obrigação de votar contra as 
emancipações de Vargem Alegre, de Santo Antônio do Manhuaçu 
e outros, pois estamos diante de uma incoerência: se não 
querem perder território, como é que eles aceitam emancipar 
quatro distritos? 

Quero dizer aos colegas Deputados que, se o requerimento 
não for aprovado nesta Casa, estarei aqui, nesta tribuna, 
lutando pela rejeição dos projetos de emancipação de outros 
distritos. Estou sentindo que tal incoerência, neste 
momento, está parecendo uma retaliação contra os habitantes 
de São Cândido e Cordeiro de Minas, já que o Prefeito de 
Caratinga aceita perder territórios, emancipando quatro 
distritos, mas não pode ceder territórios pela vontade 
soberana de um povo, que poderia ter requerido a sua 
emancipação e preferiu não se emancipar para requerer a sua 
anexação ao Município de Ipatinga. 
Sr. Presidente, em nome da justiça e em nome da democracia, 

desapaixonadamente, estou pedindo o voto dos meus colegas 
pela aprovação do requerimento, convocando o plebiscito. 
Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

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

Questão de Ordem 
o Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

ouvi com muita atenção o Deputado João Batista.de Oliveira. 
Aliás, ele fala de uma forma que nos prende. E um Deputado 
sério, a quem aprendi a admirar e a respeitar. Entretanto, 
gostaria de pedir-lhe permissão para corrigir uma falha e 
uma injustiça que ele acabou de cometer. 
O Deputado João Batista de Oliveira agradeceu aos 

funcionários da Prefeitura de Caratinga, que estavam 
vaiando, mas esqueceu-se de agradecer aos funcionários da 
Prefeitura de Ipatinga, que estavam aplaudindo. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que ocorre é que esse 

processo pode vir a ter um desdobramento bastante inj~sto e, 
no futuro, ferir o principio do direito adquirido. E que a 
Lei nQ 37 estabelece que não pode haver mais que três 
desmembramentos. Tempestivamente, os Distritos de Imbé, 
Piedade e Vargem Alegre fizeram seus requerimentos, tiveram 
seus processos votados, também tempestivamente, e 
devidamente aprovados pela Comissão de Assuntos Municipais, 
que recomendou a esta Casa a realização do plebiscito 
naqueles distritos. 
Acontece, Sr. Presidente, que se "a posteriori", como agora 

está acontecendo, esta Casa vier a aprovar também o 
plebiscito em dois outros distritos, que pretendem se 
desligar não pela emancipação, mas pela sua incorporação à 
outro município, teremos quatro desmembramentos: dois juntos 
se un~ndo a um outro município, e três outros separadamente 
emanclpando-se e construindo a sua liberdade. 
Sr. Presidente, a lei estabelece que não podendo haver mais 

de três desmembramentos, e isso vindo a acontecer, dar-se-à 
preferência àqueles que se encontram mais distantes. E, é 
exatamente essa armação que a Oposição está pretendendo 
fazer, à guisa de defesa dos direitos de dois distritos que 
estão pisando em cima dos direitos de Piedade e de Imbé. 
Muito obrigado. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão 

Especial para Proceder a Estudos Que Venham Criar Melhores 
Condições de Comunicação no Estado de Minas Gerais. Pelo 
PSDB: efetivo - Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado 
Miguel Barbosa; pelo PP: efetivo- Deputado Alberto Pinto 
Coelho; suplente - Deputado Glycon Terra Pinto; pelo PFL: 
e!etivo- Deputado Sebastião Costa; suplente Deputado 
B1lac Pinto; pelo PT: efetivo- Deputado Gilmar Machado; 
suplente- Deputado Ivo José; pelo PDT: efetivo- Deputado 
Alencar da Silveira Júnior; suplente - Deputado Álvaro 
Antônio. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reunião pela Deputada Maria 
011v1a- fa1ec1mento de D. laudelina dos Anjos Miranda, mãe 
do Deputado Pér1c1es Ferre7ra, em Salinas (Ciente. Oficie-
se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de 

Lei nQ 343/95. Em discussão, o parecer. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Gilmar Machado -Peço verificação de votação, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. Os Deputados que votaram a 
favor do parecer queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se 
assentar. Os Deputados que votaram contra o parecer queiram 
se levantar. (- Pausa.) Votaram a favor 20 Deputados; votou 
contra 1 Deputado; não há "quorum" para votação. Fica, 
portanto, anulada a votação. Tendo em vista a matéria 
constante na pauta, a Presidência vai solicitar que se faça 
a chamada para a recomposição de "quorum". Com a palavra, o 
Sr. Secretário para proceder à chamada dos Deputados. 

A Sra. 2a-Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (-
Faz a chamãda.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados. Não 
há "quorum" para votação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Tendo em vista que o Projeto de Lei nQ 

367/95 encontra-se sobrestando as demais matérias da pauta, 
e não havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
as especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 28, 
às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a 
ordinária deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 40a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 20 DE SETEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Sebastião 
Navarro Vieira 

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 
DIA): 1ª Fase: Discussâo e votação de pareceres: Pareceres 
da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto 
de Lei Complementar nQ 6/95 e do Projeto de Lei nQ 168/95; 
aprovação - 2a Fase: Prosseguimento da votação, em turno 
único, do ProJeto de Lei nQ 343/95; renovação da votação da 
Emenda nQ 68; rejeição; votação da Emenda nQ 107; discursos 
dos Deputados José Bonifácio e Ivair Nogueira; rejeição; 
votação da Emenda nQ 34; discurso do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos; rejeição; prejudicialidade do pedido de 
destaque para a votação da Emenda nQ 82; questão de ordem; 
votação da Emenda nQ 94; chamada de votação secreta; 
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inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação -
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Ailton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta -Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro- Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elmo Braz - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
João Batista de Oliveira- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Kemil Kumaira Leonídio Bouças Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olívia- Mauri Torres 
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Píau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune -Wilson 
Trópia. 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

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

1ª PARTE 
Ata 

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

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

O Sr. Presidente Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 1a fase da 2a parte da reunião, com 
a discussão e a votação de pareceres e a votação de 
requerimentos. 

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar nQ 6/95, 
do Deputado José Bonifácio, que dispõe sobre a Justiça de 
Paz, regulamenta a eleição e o exercício de Juízes de Paz e 
dá outras providências. O parecer conclui pela 
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A 
Presidência vai colocar o parecer em votação pelo processo 
nominal, por se tratar de projeto de lei complementar. 
Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem 
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aprovar o parecer deverão responder "sim" e os que desejarem 
rejeitá-lo deverão responder "não". Em votação. Com a 
palavra, o lQ-Secretário, para proceder à chamada de votação 
nominal. 

O Sr. lQ-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a 
chamada.) 

- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 
Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise Maria José 

Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho- Almir 
Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto- Antônio Andrade 
-Antônio Roberto- Arnaldo Canarinho Bilac Pinto 
Bonifácio Mourão - Carlos Murta- Carlos Pimenta - Dílzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Elmo Braz- Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira 
- Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João 
Batista de Oliveira- Jorge Eduardo de Oliveira Jorge 
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças- Luiz Antônio Zanto 
Marcelo Gonçalves -Marco Régis- Maria Olívia Mauri 
Torres- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau- Raul 
Lima Neto Ronaldo Vasconcellos Sebastião Costa 
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune -
Wilson Trópia. 

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

Durval Ângelo -Geraldo Nascimento Gilmar Machado 
Marcos Helênio - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz. 

O Sr. Presidente Responderam "sim" 53 Deputados; 
responderam "não" 6 Deputados. Está aprovado o parecer. 
Arquive-se o projeto. 

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade 
do Projeto de Lei nQ 168/95, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos (ex-Projeto de Lei nQ 1.834/93), que autoriza o 
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Rio Casca. O 
parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em 
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Arquive-
se o projeto. 

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

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

Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto de 
Lei nQ 343/95, do Governador do Estado, que institui as 
regiões administrativas no Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça opina pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela 
sua aprovação com as Emendas nQs 2 a 10, que apresenta, e 
pela rejeição da Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do 
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projeto com as Emendas nQs 2 a 10, apresentadas pela 
Comissão de Administração Pública, e 11 e 12, que apresenta, 
e pela rejeição da Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação 
na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta, ficando 
prejudicadas as Emendas nQs 1, da Comissão de Justiça, 2 a 
10, da Comissão de Administração Pública, e 11 e 12, da 
Comissão de Assuntos Municipais. Emendado em Plenário, 
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública para 
receber parecer. Nos termos do§ 1Q do art. 220 do Regimento 
Interno, a Comissão de Administração Pública devolveu o 
projeto a Plenário, para apreciação em turno un1co. 
Encerrada a discussão, foi designado relator em Plenário o 
Deputado Romeu Queiroz, para emitir parecer sobre as 
emendas. A Presidência informa que, na reunião 
extraordinária realizada ontem à noite, o Projeto de Lei nQ 
343/95 foi aprovado na forma do Substitutivo nQ 1, com as 
Emendas nQs 100, 110 e 111. Ficaram prejudicadas as Emendas 
nQs 15, 25 a 30, 32, 33, 39, 44, 56 a 62, 67, 70, 73, 79, 
87, 90, 96, 102, 104, 106 e 109. Foram rejeitadas as Emendas 
nQs 14, 16 a 21, 24, 31, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45 a 55, 63 
a 66, 69, 71, 72, 74 a 78, 80, 81, 83 a 86, 88, 89, 91 a 93, 
95, 97, 103 e 108. 
O projeto continua em processo de votação, restando ainda a 

votação destacada das Emendas nQs 13, 22, 23, 34, 37, 41, 
68, 82, 94, 98, 99, 101 e 107. 

Renovação da votação da Emenda nQ 68, que recebeu parecer 
pela rejeição. Atendendo à questão de ordem formulada à 
tarde pelo Deputado Gilmar Machado, solicito aos Deputados 
que, ao serem convocados para a votação, depositem o seu 
voto e retornem aos seus lugares, para que se proceda dentro 
da mais completa normalidade, como sempre primou esta Casa. 
A Presidência vai submeter a matéria a votação por 
escrutínio secreto, em virtude da aprovação do requerimento 
do Deputado Rêmolo Aloise. Antes, porém, lembra ao Plenário 
que os Deputados que desejarem aprovar a matéria deverão 
~o!a~ "sim": e os que desejarem rejeitá-la deverão votar 
nao · Conv1do para atuarem como escrutinadores os Deputados 

Antônio Júlio e Ajalmar Silva. A Presidência solicita ao 1Q-
Secretário que proceda à chamada de votação. 

O Sr. 1Q-Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Deposita~ seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Wanderley Avila- Paulo Pettersen- Rêmolo Aloise- Ibrahim 

Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Ailton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso- Álvaro Antônio - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta -Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro- Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Elmo Braz - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna- Gil Pereira - Gilmar Machado- Hely Tarquinio-
Irani Barbosa - Ivair Nogueira- João Batista de Oliveira-
Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio-
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José Braga -José Henrique- José Maria Barros Kemil 
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olivia-
Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz 
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Sebastião Helvécio 
-Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente A Presidência recomenda aos 
escrutinadores que procedam à abertura da urna e à 
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o 
de votantes. 

- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente - Votaram 

na urna 63 sobrecartas. Os 
solicita aos escrutinadores 
votos. 

63 Deputados. Foram encontradas 
números conferem. A Presidência 
que procedam à apuração dos 

- Os escrutinadores 
O Sr. Presidente -

"não" 41 Deputados. 
68. 

procedem à apuração dos votos. 
Votaram "sim" 22 Deputados; votaram 

Está, portanto, rejeitada a Emenda nQ 

Em votação, a Emenda nQ 107. Com a palavra, para encaminhá-
la, o Deputado José Bonifácio. 
O Deputado José Bonifácio Sr. Presidente e Srs. 

Deputados, estou de acordo com o requerimento do Deputado 
Rêmolo Aloise. Todavia, apesar de ser voto vencido, quero 
trazer a esta Casa um assunto que considero - como também o 
considera o nobre Deputado Clêuber Carneiro - da mais alta 
importância. Trata-se do problema da eleição de Juiz de Paz. 
Esta Casa, por culpa exclusivamente minha, resolveu 
concordar com o parecer daquela que eu sempre denomino a 
douta consultoria da Casa. Diz ela que o projeto que trata 
da eleição de Juiz de Paz para o próximo ano é 
inconstitucional. A douta consultoria desta Casa, não sei 
por que razão, resolve sempre, por espírito, por alma ou por 
influência de alguém que contraria os desejos e as 
aspirações do Poder Legislativo, que, em dúvida, "pro reo". 
Ela sempre decide, encaminha, orienta, determina - sobretudo 
aos novos - que é inconstitucional qualquer emenda, qualquer 
projeto que o representante do povo aqui apresente. Homens 
ilustres, dos melhores funcionários desta Casa, todos 
concursados, sérios, competentes, estudiosos, mas, 
infelizmente, contra o Poder Legislativo. Acham eles, nos 
últimos anos -há mais de dez, quando aqui cheguei, não era 
assim-, que os Deputados têm de ter limitações e não podem 
dizer que uma coisa duvidosa seja correta. Eles entendem que 
é inconstitucional. 

Tenho observado, a cada processo. que eles têm direcionado 
- sobretudo aos novos -o Poder Legislativo num determinado 
sentido, numa determinada linha. Não que eles queiram vê-lo 
enfraquecido, mas querem fortalecer o Executivo. 

Dizem eles que o projeto referente a Juiz de Paz é 
inconstitucional e citam dois artigos da Constituição para 
explicar as razões da inc•nstitucionalidade àqueles que não 
tiveram tempo, como nós, de sempre estar atentos aos textos 
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legislativos. Dizem eles que a iniciativa deveria partir do 
Poder Judiciário e, enganosamente, citam o artigo. Alegam 
eles, então, que a Constituição fala que cabe ao Tribun~l de 
Justiça, ao Poder Judiciário determinar a eleição de Ju1z ~e 
Paz. E nós recebemos e votamos aqui a Lei de Organizaçao 
Judiciária, que fala tudo sobre o Juiz de Paz, menos sobre a 
eleição, porque eleição quem tem de marcar somos nós. . 

Nós deveríamos marcar a eleição de Juiz de Paz, porque Ju:z 
de Paz não é Juiz de Direito. Ele não faz concurso para Ju1z 
de Direito. Nós não queremos promover o Juiz e muito menos 
transferi-lo. Deus me livre disso. o que queremos é eleger, 
por lei, um Juiz de Paz. Isso é tacitamente da nossa 
competência, porque o Poder Judiciário, na Lei ~e 
Organização Judiciária, não falou em eleição. O TRE tambem 
não fala em eleição. Quem tem de marcar a eleição de Juiz de 
Paz somos nós. O Juiz de Paz é eleito, é o resultado de uma 
vontade do povo, e, não, da vontade do Tribunal, ou do Poder 
Judiciário. 

É por isso, Sr. Presidente, que, de vez em quando, 
reconheço o valor do PT, o único partido - não por culpa dos 
outros, porque o tempo os absorve e não os deixa verificar a 
profundidade dos projetos que entendeu que nós, da 
Assembléia Legislativa, deveríamos marcar as eleições, 
porque o Tribunal não quis marcar, e se ele não quis, é 
porque queria que nós marcássemos. 
Mas, Sr. Presidente, por culpa minha, só minha, que não 

estava presente na hora da votação, fomos levados por esta 
douta consultoria, que admiro muito pelo trabalho diuturno, 
mas que sempre tenho criticado e contra a qual me tenho 
sempre levantado, porque ela nos obriga, a nós e a outros 
menos avisados, a depreciar o poder que o Legislativo tem 
que ter, sobretudo em caso de dúvida. Na dúvida, Sr. 
Presidente, temos que ficar não com o Executivo, ou com o 
Judiciário, mas com o Poder Legislativo. Sejam novos os 
ele~entos que compõem essa Consultoria, sejam eles antigos, 
terao que engolir isso, garganta abaixo, porque eu aqui 
estarei, dia a dia, convencendo-os e alertando-os para o 
fa~o de que para eles é muito melhor que o Poder Legislativo 
SeJa forte; o mais forte dos Poderes. Muito obrigado. 

O Sr: Presidente Com a palavra, para encaminhar a 
votaçao, o Deputado Ivair Nogueira. 

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
venho a esta tribuna para encaminhar a votação da Emenda nQ 
107 ao Projeto de Lei nQ 343/95, por discordar amplamente do 
parecer do relator. 
Primeiro, sugerimos, em nossa emenda, que seja feita pela 

Assembléia Legislativa, por voto secreto, após argüição 
pública, a escolha do Coordenador. Entendemos que essa 
emenda é perfeitamente viável, como já é viável e amplamente 
respaldada pelo art. 62, XXIII, "d", da Constituição 
Estadual. 
Amparados por este artigo, poderemos trazer 

sabatinados os representantes do Conselho 
Educação, os membros que comporão o Tribunal 

para serem 
Estadual ~e 
de Contas e, 
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agora, nada mais justo do que trazer aqueles que forem 
escolhidos, pelo Governador do Estado, para ocupar os cargos 
de Coordenadores-Gerais das regiões administrativas. Sabemos 
que é salutar o embate de idéias. 

Somos representantes da reg1ao metropolitana, onde nem 
existe regional, mas defendo essa idéia visando ao interesse 
de colegas cujo municípios integram regionais. Acho que os 
representantes daquelas regiões têm o direito de ouvir as 
pessoas que serão designadas pelo Sr. Governador, para 
ocupar tão importante cargo. Não estamos indicando ninguém. 
Queremos sabatiná-los para saber se os coordenadores estarão 
à altura de responder por essas regionais e se têm 
conhecimento da região para ocupar tal cargo. 

Parabenizamos o Governo por essa proposta de 
descentralização. Descentralizar significa dividir poder. O 
Governador Eduardo Azeredo está fazendo algo que achamos 
justo. É preciso descentralizar porque, nas regionais, será 
possível discutir amplamente os problemas de cada região. O 
Coordenador terá papel fundamental nesse processo. Por isso 
é importante haver a sabatina aqui na Assembléia e para isso 
estamos sugerindo esta emenda. Achamos que não é demais o 
que propomos e acreditamos que o relator tenha se equivocado 
quando opinou pela inconstitucionalidade da emenda. Ela é 
constitucional, pois está amparada pela Constituição 
Estadual. 
Queremos parabenizar o Governo pela descentralização, mas 

queremos também que o Governo dê condições de funcionamento 
a cada regional. O Governador Eduardo Azeredo, que já foi 
Prefeito de Belo Horizonte e atuou nas regionais desta 
Capital, as conhece bem. Se essas regionais nao tiverem 
condições de funcionar, os Coordenadores indicados ficarão 
queimados. Enfim, torcemos para que esses Coordenadores 
possam exercer o seu papel e buscar a solução dos problemas 
do nosso Estado. 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) 
Convido para atuarem como escrutinadores os Deputados 
Leonídio Bouças e Ajalmar Silva. Com a palavra, o Sr. 
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados. 

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

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

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

- Procede-se à apuração. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 20 Deputados; votaram 

"não" 31 Deputados. Está, portanto, rejeitada a Emenda nQ 
107. 
Votação da Emenda nQ 34, destacada, que recebeu parecer 

pela rejeição. Para encaminhá-la, com a palavra, o Deputado 
Ronaldo Vasconcellos. 
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O Deputado Ronaldo Vasconcellos* -Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, assessoria desta Casa, imprensa, 
galeria, gostaria de solicitar a reflexão dos Srs. ~e~utados 
para nossa emenda, colocada com o sentido filosof1co da 
criação das regiões administrativas. Colocamos a 
subordinação das regiões administrativas, porque pensamos 
que estas regiões têm o caráter de microrregiões. Na 
verdade, quando a nossa emenda começou a tramitar ~es~a 
Casa, recebeu alguns apoios importantes, como o do propr1o 
Presidente desta Assembléia, Deputado Agostinho Patrús, que 
modificou o cenário das regiões administrativas propo~tas 
pelo Governo, criando as novas regiões administrat1vas 
através de junções de microrregiões. ·-
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quem lida com microrreg1ao 

é a Secretaria de Assuntos Municipais. Tivemos essa 
informação do Deputado Agostinho Patrús e começamos a sentir 
que a nossa emenda tinha o apoio do Presidente desta Casa. 
Vem o ilustre Deputado Romeu Queiroz, Líder do Governo nesta 
Assembléia, e capta a idéia do Presidente e a transforma no 
Substitutivo nQ 1, mostrando, então, que a idéia das junções 
de microrregiões para formar uma macrorregião ou uma 
administração regional ou uma região administrativa 
caminhava para nossa idéia original. 
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, tive um encontro, nesta 

tarde, como o Governador em exerc1c1o, Sr. Walfrido dos 
Mares Guia, a seu convite. Penso que um convite do 
Governador do Estado não se deve recusar, e fomos lá, 
levando um documento elaborado pelo próprio Governador do 
Estado, definindo as funções da Secretaria de Assuntos 
Municipais e as funções da Secretaria de Planejamento e 
Coordenação Geral. Levei, também, para mostrar ao Governador 
em exercício, o programa de governo do então candidato 
Eduardo Azeredo, coordenado pelo próprio Walfrido dos Mares 
Guia. Esse programa de governo, bem como esse documento do 
Governo do Estado, deixa claro que as funções e articulações 
municipais deveriam ser executadas pela Secretaria de 
Assuntos Municipais. 
Srs. Deputados, fui mais longe, busquei a lei que criou a 

S~cretaria de Assuntos Municipais e lá estavam os mesmos 
d1zeres, iguaizinhos, ponto e vírgula, acentuação, pelo 
menos os mesmos princípios. 

Confesso aos Srs. Deputados que tive um diálogo respeitoso 
sim, mas ríspido, com o Governador em exercício, Walfrido 
dos Mares Guia. Tentou o Governador me mostrar que, na 
verdade, a intenção do Governo era criar regiões 
administrativas que fossem órgãos eminentemente técnicos, 
para fazerem a articulação dos órgãos estaduais nos 
municípios, e não como entendia este Deputado. Pensava que 
essas regiões serviriam para ajudar o cidadão comum, o Vice-
Prefeito, a liderança dessas cidades. O Governador 
esclareceu-me alguns pontos, mas digo e afirmo que ele 
esclareceu, mas não convenceu. Saí da reunião mais 
informado, mas não saí convencido. Por isso é que continuo 
na minha tese de pedir aos Deputados que nos ajudem a 
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colocar as reg1oes administrativas na Secretaria de Assuntos 
Municipais. Relembro a questão das administrações regionais 
de Belo Horizonte, que atendem à população, que resolvem os 
seus problemas, e sempre foram vinculadas à Secretaria 
Municipal de Governe Mesmo no âmbito municipal, as regiões 
administrativas de 5:1o Horizonte nunca foram colocadas na 
Secretaria de Planejamento. 

Termino o meu pronunciamento solicitando aos Deputados que 
reflitam e que votem conosco, colocando as regiões 
administrativas na Secretaria de Assuntos Municipais. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Com a 
palavra, o 1Q-Secretário, para fazer a chamada dos 
Deputados. 

O Sr. lQ-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a 
chamada.) 

- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Ermano Batista -

Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior -Almir Cardoso- Anderson Adauto 
- Antônio Andrade - Antônio Genaro Antônio Roberto 
Arnaldo Penna - Carlos Murta - Carlos Pimenta Clêuber 
Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro-
Djalma Diniz Geraldo Nascimento Geraldo Rezende 
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado Hely 
Tarquínio - Ivair Nogueira - Ivo José - Jorge Hannas - José 
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças- Marcelo Gonçalves- Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olívia- Mauri Torres 
Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau -Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio -Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente A Presidência recomenda aos 
escrutinadores que procedam à abertura da urna e à 
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o 
de votantes. 

- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente - Votaram 

na urna 49 sobrecartas. Os 
solicita aos escrutinadores 

49 Deputados. Foram encontradas 
números conferem. A Presidência 
que procedam à apuração dos 

votos. 
- Os escrutinadores 
O Sr. Presidente -

"não" 32 Deputados. 
34, destacada. Com 
prejudicado o pedido 

procedem à apuração dos votos. 
Votaram "sim" 17 Deputados; votaram 

Está, portanto, rejeitada a Emenda nQ 
a rejeição da Emenda nQ 34, fica 

de destaque para a Emenda nQ 82. 
Questão de Ordem 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente, 
gostaria que fosse feita a verificação de "quorum". 

O Sr. Presidente - Estamos em processo de votação, e a 
própria chamada serve de aferição de "quorum". 
Votação da Emenda nQ 94. Com a palavra, o Sr. Secretário, 

para proceder à chamada dos Deputados. 
O Sr. 4Q-Secretário (Deputado Ermano Batirta) - (- Faz a 

chamada.) 
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada de votação apenas 
27 Deputados, portanto, não há "quorum" para votação. A 
Presidência torna a votação sem efeito. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Estando o Projeto de Lei nQ 343/95 

sobrestando as demais matérias na pauta, a Presidência 
encerra a reun1ao, convocando os Deputados para a 
extraordinária de amanhã, dia 21, às 9 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa, 
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já 
anunciada. Levanta-se a reunião. 
* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 
12.635 
Às quatorze horas e cinqüenta minutos do dia primeiro de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Arnaldo Penna, Aílton Vilela 
(substituindo este ao Deputado Miguel Barbosa, por indicação 
da Liderança do PSDB), Dinis Pinheiro e Gil Pereira, membros 
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Arnaldo Penna, declara abertos os 
trabalhos e informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria. A seguir, a Presidência solicita ao Deputado Dinis 
Pinheiro que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Na ausência do relator, Deputado Bonifácio Mourão, a 
Presidência redistribui a matéria ao Deputado Aílton Vilela, 
que emite parecer pela manutenção do Veto Total à Proposição 
de Lei nQ 12.635. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência suspende a reun1ao por 10 minutos para a 
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e 
aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 1Q de agosto de 1995. 
Arnaldo Penna, Presidente- Ailton Vilela- Dinis Pinheiro 

- Deputado Gil Pereira. 
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
VERIFICAR "IN LOCO" A SITUAÇÃO DO PROJETO JAÍBA, NO 
MUNICÍPIO DE JAÍBA 
Às dez horas e trinta minutos do dia oito de agosto de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Almir Cardoso e José 
Braga, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José Braga que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o 
Presidente informa que a reunião se destina a tratar de 
assuntos de interesse da Comissão. o Deputado Almir Cardoso 
apresenta requerimento em que solicita nova pror-~gação, por 
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mais 30 dias, do prazo de funcionamento da Comissão. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O mesmo 
Deputado pede seja distribuído aos integrantes da Comissão o 
relatório da DAN Engenharia, que contém um~ avaliação global 
do projeto, com enfoque dos problemas sociais. Após, o 
Presidente sugere a ida da Comissão a Jaíba nos dias 24 e 25 
do corrente, o que é acatado pelos membros presentes. 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, 20 de setembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente Paulo Schettino Almir 

Cardoso. 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS PROFS. 
PAIVA FERREIRA E DALVA CIFUENTES GONÇALVES 
ÇONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL PARA 
PAULO NEWTON DE 
PARA COMPOREM O 

As quatorze horas e trinta minutos do dia dez de agosto de 
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados João Leite, Álvaro Antônio 
(substituindo este ao Deputado Ivair Nogueira, por indicação 
da Liderança do PDT) e Gil Pereira, membros da Comissão 
supracitada. Registra-se, ainda, a presença da Deputada 
Maria José Haueisen. Na ausência do Presidente, o Deputado 
João Leite assume a Presidência e. havendo número 
regimental. declara abertos os trabalhos e informa que a 
reunião se destina a se proceder à argüição pública dos 
Profs. Paulo Newton de Paiva Ferreira e Dalva Cifuentes 
Gonçalves e a se apreciar o parecer sobre a matéria. A 
seguir, a Presidência solicita ao Deputado Gil Pereira que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Dando 
prosseguimento, o Presidente convida os Profs. Paulo Newton 
de Paiva e Dalva Cifuentes Gonçalves a tomarem assento à 
mesa e dá 1n1cio à argüição pública dos mencionados 
professores, tendo em vista suas indicações, nos termos do 
art. 62, XXIII, "b", da Constituição do Estado, para 
comporem o Conselho Estadual de Educação. Participam da 
argüição pública os Deputados Álvaro Antônio, Gil Pereira, 
João Leite e Maria José Haueisen. A Presidência agradece a 
presença dos Profs. Paulo Newton de Paiva Ferreira e Dalva 
Cifuentes Gonçalves e suspende a reun1ao por 5 minutos. 
Reabertos os trabalhos, o relator, Deputado João Leite, 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da 
Mensagem nQ 22/95. Submetido a discussão e votação por 
escrutínio secreto, é o parecer aprovado por unanimidade. 
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência suspende a 
reunião por 5 minutos para a lavratura desta ata. Reabertos 
os trabalhos, a ata é lida e aprovada. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1995. 
João Leite, Presidente- Gil Pereira- Álvaro Antônir.. 



752 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 
12.673 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia 
dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, 
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Péricles 
Ferreira (substituindo o Deputado Hely Tarquínio, por 
indicação da Liderança do PSDB), Carlos Murta e Ant?n~o 
Roberto, membros da Comissão supracitada. O Deputado Anton1o 
Roberto assume a Presidência e, havendo número regimental, 
declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se 
destina a apreciar o parecer do relator, Deputado Carlos 
Murta, e solicita ao Deputado Péricles Ferreira que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente 
passa a palavra ao Deputado Carlos Murta, que emite parecer 
pela rejeição do veto total à Proposição de Lei nQ 12.673. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência suspende os 
trabalhos por 10 minutos para a lavratura desta ata. 
Reaberta a reunião, a ata é lida e aprovada. Nada mais 
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1995. 
Antônio Roberto, Presidente Carlos Murta Péricles 

Ferreira. 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 
12.674 
Às quinze horas e quinze minutos do dia dezesseis de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Arnaldo Penna, Olinto Godinho e 
Antônio Roberto, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Arnaldo Penna, 
declara abertos os trabalhos e informa que a reunião se 
destina a apreciar o parecer do relator, Deputado Olinto 
Godinho, e solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda 
~leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
e subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente 
passa a_ palavra ao relator, que emite parecer pela 
manutençao do veto parcial à Proposição de Lei nQ 12.674. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência suspende os 
trabalhos por 10 minutos para a lavratura desta ata. 
Reaberta a reunião, a ata é lida e aprovada. Nada mais 
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1995. 
Antônio Roberto, Presidente- Olinto Godinho Antônio 

Roberto. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
~ARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.680 
As quinze horas e trinta minutos do dia dezesseis de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
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Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, Arnaldo Penna 
(substituindo este ao Deputado José Maria Barros, por 
indicação da Liderança do PSDB) e Marcos He 1 ênio, membros da 
Comi~são supracitada. Havendo número regimental, o 
Pres1dente "ad hoc", Deputado Bonifácio Mourão, declara 
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator 
e apreciar a matéria. A seguir, o Presidente determina a 
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, 
e convida o Deputado Marcos Helênio para atuar como 
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram 
eleitos Presidente e Vice-Presidente os Deputados Marcos 
Helênio e Bilac Pinto, respectivamente. O Deputado Marcos 
Helênio agradece a escolha de seu nome e designa como 
relator da matéria em pauta o Deputado Arnaldo Penna. Este 
emite parecer pela manutenção do veto parcial á Proposição 
de Lei nQ 12.680. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado, com voto contrário do Deputado Marcos 
Helênio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência a 
suspende por 10 minutos para a lavratura desta ata. 
Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada. Nada mais 
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente - Bonifácio Mourão Arnaldo 

Penna. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.684 
Às quinze horas e trinta minutos do dia dezessete de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados José Henrique, Arnaldo Penna 
(substituindo este ao Deputado José Maria Barros, por 
indicação da Liderança do PSDB) e Paulo Piau (substituindo o 
Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do 
PFL), membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado José Henrique, 
declara abertos os trabalhos e informa que a reunião se 
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar 
o relator e apreciar a matéria da pauta. A seguir, o 
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação, 
devidamente rubricadas. e convida o Deputado Paulo Piau para 
atuar como Escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se 
que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, os Deputados José Henrique e Leonídio 
Bouças. O Presidente eleito agradece a escolha de seu nome e 
designa como relator da matéria o Deputado Arnaldo Penna, 
que emite parecer pela manutenção do Veto Total à Proposição 
de Lei nQ 12.684. Submetido a discussão e a votação, é o 
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reun1ao, a 
Presidência suspende a reunião por 10 minutos para a 
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e 
aprovada. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e encerra os 
trabalhos. 
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Sala das Comissões, 17 de agosto de 1995. 
José Henrique, Presidente - Arnaldo Penna - Paulo Piau. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.678 
Às quinze horas do dia vinte e três de agosto de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, Irani Barbosa e 
Ronaldo Vasconcellos, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado 
Simão Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos e informa 
que esta reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, a designar o relator e a apreciar a matéria da 
pauta. A seguir, o Presidente determina a distribuição das 
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o 
Deputado Ronaldo Vasconcellos para atuar como escrutinador. 
Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos 
Presidente e Vice-Presidente os Deputados Simão Pedro Toledo 
e Alberto Pinto Coelho, respectivamente. O Presidente 
eleito, Deputado Simão Pedro Toledo, agradece a escolha de 
seu nome e designa relator da matéria da pauta o Deputado 
Irani Barbosa, que emite parecer pela rejeição do Veto 
Parcial à Proposição de Lei nQ 12.678. Submetido a discussão 
e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência suspende a reunião por 10 minutos 
para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata é 
lida e aprovada. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra 
os trabalhos. 
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Irani Barbosa - Ronaldo 

Vasconcellos. 
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
fiNANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo 
Rezende, Marcos Helênio e Clêuber Carneiro, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os 
trabalhos e esclarece que, nos termos do edital de 
convocação, a reunião se destina a apreciar, em turno único, 
o Parecer sobre o Projeto de Lei nQ 427/95, do Governador do 
Estado, que altera dispositivos da Lei nQ 11.803, de 
18/1/95. A seguir, solicita ao Deputado Geraldo Rezende que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, 1 ida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, 
o Presidente, relator do Projeto de Lei nQ 427/95, emite 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. 
Submetido o parecer a discussão, o Deputado Marcos Helênio 
apresenta requerimento em que solicita sejam encaminhados à 
Comissão os dados referentes às suplementações relativas a 
cada rubrica orçamentària, constante no orçamento do ano de 
1995. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 
Prosseguindo, o Deputado Marcos Helênio solicita vista da 
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matéria, e seu pedido é deferido pela Presidência. Cumprida 
a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 19ª 
Reunião Extraordinária, que será realizada no dia 27/9/95, 
às 15 horas, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Glycon Terra Pinto- Marcos 

Helênio - Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
~ARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 8/95 
As quinze horas e trinta minutos do dia trinta de agosto de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Arnaldo Penna, Ajalmar Silva, Elbe 
Brandão, Simão Pedro Toledo, José Braga, Gil Pereira, 
Anivaldo Coelho e Paulo Schettino (substituindo os dois 
últimos, respectivamente, aos Deputados Almir Cardoso e 
Dílzon Melo, por indicação das Lideranças do PT e do PTB), 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente "ad hoc", Deputado Simão Pedro Toledo, declara 
abertos os trabalhos e informa que não há ata a ser lida, 
por ser esta a reunião preparatória. Informa, também, que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente 
e a designar o relator. A seguir, o Presidente determina a 
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, 
e convida o Deputado José Braga para atuar como 
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram 
eleitos Presidente e Vice-Presidente, r.espectivamente, os 
Deputados Simão Pedro Toledo e José Braga, com seis votos. 
Os Deputados Arnaldo Penna e Paulo Schettino obtêm um voto 
para Presidente, e os Deputados Paulo Schettino e Miguel 
Martini um voto para Vice-Presidente. O Presidente empossa 
0 V1ce~Pres1dente que, por sua vez. no exercicio da 
Pres1dênc1a dá pÓsse ao Deputad'o Simão Pedro To1ed? como 
Presfdente. 'Este agradece a escolha d~ s~~t~~~:. ec~;~;~~: ~ 
Deputado Arnaldo Penna como ~elator a resen a dos 
finalidade da reunião, o Pres1dente agradece a P ncer~a os 
parlamentares, determina a lavratura da ata e e 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 26 de setembro de. 1995. 
Simão Pedro Toledo Presidente - Cleuber Carneiro - Almir 

' 1 p· nta - Elbe Brandão Cardoso- Dilzon Melo -Caros 1me 
Ajalmar Silva- Marcos Helênio.- Arnaldo Pen~a. DIREITOS E 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE 
GARANTIAS-FUNDAMENTAIS . z d t bro Às nove horas e quinze minutos do d1a quator e e se em 
de mil novecentos e noventa e cinco. co~parecem na Sala das 
Comissões os Deputados João Leite, Jos~ Braga e Antô~io 
Roberto. membros da Comissão s~prac1tada. Enco~tram ~~ 
presentes também os Deputados Alm1r Cardo~o. Mar1a Jo 
Haueisen e Marcos Helênio. O Presidente reg1stra a pre~ença 
do Deputado Federal Nilmário Miranda, Presidente da Com1ssao 
de Direitos Huma~os da Câmara dos Deputados; da Vereadora 
Maria Caiafa, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 

~----------------------------------~ 
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Câmara Municipal de Belo Horizonte; das Vereadoras Glória e 
Ronilda Sabino Lôra, ambas da Câmara Municipal de Betim; da 
Sra. Helena Greco, Coordenadora de Direitos Humanos e 
Cidadania da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e 
Coordenadora do Movimento Tortura Nunca Mais, também de Belo 
Horizonte; do Sr. Sidney Cangussu, acompanhado de seu 
advogado, Marco Antônio Gonçalves Brant, e os convida a 
tomar assento à mesa. Convida também a fazer parte da Mesa o 
Deputado Almir Cardoso, autor do requerimento que solicitou 
a presença do Sr. Sidney Cangussu. 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 Deputados que compõem a 
Comissão. A seguir, lê correspondência dos policiais e ex-
policiais civis que se encontram à disposição da Justiça 
Criminal, custodiados na Casa de Detenção Antônio Dutra 
Ladeira, em que solicitam empenho, visando à criação da Casa 
do Policial Civil, extinta na gestão anterior. Logo após, o 
Presidente informa que a reunião destina a apreciar o 
relatório do Deputado José Braga, designado relator da 1a 
Audiência Pública da Comissão, destinada a tratar da 
violência nos estádios de futebol; a ouvir as pessoas 
presentes na reunião de hoje, especificamente, o Sr. Sidney 
Cangussu, vítima de torturas sofridas nas dependências da 
Delegacia de Furtos e Roubos e a discutir e votar 
proposições da Comissão. o Presidente passa a palavra ao 
Deputado José Braga, que lê o seu relatório e, em sua 
conclusão, sugere a publicação e o encaminhamento do 
documento a todas as entidades diretamente envolvidas no 
caso, para que se tomem as providências cabíveis, com vistas 
a coibir a violência nos estádios. Submetido à discussão e 
votação, é aprovado o relatório por unanimidade. Ato 
contínuo, o Presidente passa a palavra ao Deputado Almir 
Cardoso, autor do requerimento que motivou o convite ao Sr. 
Sidney Cangussu para comparecer a esta Casa. O Deputado 
esclarece que a iniciativa da proposição deveu-se a três 
pronunciamentos feitos na tribuna desta Casa, denunciando a 
tortura sofrida pelo Sr. Sidney Cangussu, e espera que, com 
as apurações, identifiquem-se os responsáveis, a fim de que 
tenham uma punição exemplar, e sejam inibidas as torturas 
que vêm se repetindo nas ações da Polícia Civil. O Deputado 
Nilmário Miranda faz uso da palavra e informa que enviou 
representação ao Procurador-Geral de Justiça e, ao 
Governador do Estado, pedindo que tomassem providências com 
relação ao controle externo da atividade policial. O Sr. 
Sidney Cangussu relata o ocorrido, a tortura sofrida e 
apresenta fotos tiradas após o fato. Na fase dos debates, 
fazem uso da palavra todos os parlamentares e a Sra. Helena 
Greco, conforme consta nas notas taquigráficas. ~ Sra. 
Helena Greco propõe o comparecimento de todos os presentes 
nesta reunião ao encontro com o Governador do Estado, para a 
entrega de um dossiê que está sendo preparaco sobre o 
assunto. Encerrada essa fase, o Presidente passa à discussão 
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e votação de propos1çoes da Comissão. O Deputado Antônio 
Roberto apresenta requerimento, em que solicita seja 
convidado o Dr. Jairo Lélis, da ACADEPOL, para comparecer a 
esta Comissão, com o propósito de prestar informações acerca 
dos graves fatos envolvendo torturas ao Sr. Sidney Cangussu, 
funcionário do Banco do Brasil, Agência Betim. O Deputado 
Almir Cardoso encaminha três requerimentos à Mesa, nos quais 
solicita seja convidado o Dr. Santos Moreira, Secretário da 
Segurança Pública, para explanar sobre a atuação da Polícia 
Civil no Estado de Minas Gerais; e que esta Comissão marque 
uma visita às dependências da Delegacia de Furtos e Roubos 
para examinar a existência da sala de tortura denunciada nos 
meios de comunicação; e que se solicite ao Secretário da 
Segurança o afastamento do Delegado André Rocha do inquérito 
que apura o assalto realizado na agência do Banco do Brasil, 
em Betim, em virtude das denúncias de abuso de autoridade 
que pesam sobre ele. Submetidas a votação, cada uma por sua 
vez, são aprovadas essas proposições. O Deputado João Leite 
apresenta requerimentos em que solicita sejam convidados os 
Srs. João Paulo Pires de Vasconcelos, Assessor Sindical do 
Governo do Estado de Minas Gerais; o Sr. Geraldo Rezende, 
Superintendente do INCRA, em Minas Gerais; a Sra. Maria 
Antônia Costa Nogueira, Coordenadora do Departamento de 
Política Agrária da FETAEMG; a Sra. Maria Aparecida de 
Souza, Coordenadora Executiva da Comissão Pastoral da Terra 
e do Sr. Francisco Sales, Diretor de Política Agrária da 
CONTAG, para participarem de reunião desta Comissão a ser 
realizada no dia 27/9/95, com a finalidade de se discutir a 
questão social dos conflitos no campo; sejam convidados o 
Deputado Federal Nilmário Miranda, o Dr. Amilcar Martins, 
Secretário da Casa Civil; Sra. Helena Greco e a Sra. Antônia 
Soares Aranha, representante dos familiares desaparecidos, 
para participarem da reunião a ser realizada no dia 3/10/95, 
com a finalidade de se debater o Projeto de Lei nQ 309/95, 
do Deputado João Batista de Oliveira, que trata da abertura 
dos arquivos do DOPS, referentes ao período de 1964 a 1985; 
seja formulado convite ao Corregedor da Polícia Civil, para 
prestar informações acerca dos graves fatos ocorridos com o 
Sr. Sidney Cangussu. Em virtude desses requerimentos serem 
de autoria do Deputado João Leite, este passa a Presidência 
ao Deputado José Braga, que os submete a votação, cada um 
por sua vez, sendo todos aprovados. O Deputado João Leite 
retoma a direção dos trabalhos. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos 
parlamentares, das autoridades presentes e dos demais 
participantes, convoca os Deputados que compõem a Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
João Leite, Presidente- Ajalmar Silva- José Braga. 

~TA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As dez horas e cinco minutos do dia quatorze de setembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Paulo Schettino, José Maria Barros e 
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Ajalmar Silva (substituindo este à Deputada Elbe Brandão, 
por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Paulo Schettino, declara aberta a reunião e 
solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. Em seguida, a Presidência distribui 
ao Deputado José Maria Barros os Projetos de Lei nQs 79, 
118, 182, 192, 233 e 355/95 e ao Deputado Ajalmar Silva, os 
Projetos de Lei nQs 249, 257 e 269/95. Após, passa-se à fase 
de apreciação das proposições sujeitas à deliberação 
conclusiva do Plenário da Assembléia. O Deputado José Maria 
Barros, relator dos Projetos de Lei nQs 79, 118, 182, 192, 
233 e 355/95, emite pareceres mediante os quais conclui pela 
aprovação das matérias. Submetidos a discussão e votação, 
ficam aprovados os pareceres. Em seguida, são apreciadas as 
proposições de deliberação conclusiva da Comissão. Com a 
palavra, o Deputado José Maria Barros, relator do Projeto de 
Lei nQ 233/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação, fica 
o parecer aprovado. o Deputado Ajalmar Silva, relator dos 
Projetos de Lei nQs 249, 257 e 269/95, emite pareceres 
mediante os quais conclui pela aprovação das matérias. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, ficam 
aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão - José Maria 

Barros. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER Ã ESTUDO COMPARATIVO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS DE 
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FERNÃO DIAS EM MINAS GERAIS E SÃO 
PAULO 
Às quinze horas do dia quatorze de setembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, Carlos Murta, 
Irani Barbosa e Toninha Zeitune, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Simão Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos e 
informa que a reunião se destina a apreciar o relatório 
final da Comissão. A Presidência suspende os trabalhos para 
que o referido relatório seja concluído. Reabertos os 
trabalhos, com a presença dos Deputados Simão Pedro Toledo, 
Irani Barbosa e Carlos Murta, o Presidente, Deputado Simão 
Pedro Toledo, passa a palavra ao relator, Deputado Carlos 
Murta, que procede à leitura do relatório. Submetido a 
discussão e a votação, é o parecer aprovado com voto 
contrário do Deputado Irani Barbosa. Logo após, o Deputado 
Irani Barbosa justifica seu voto fundado no fato de o 
Governo do Estado não ter encaminhado a documentação 
relctiva aos gastos com publicidade e na negligência des~a 
Casa quanto ao fornecimento de transporte para que a 
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Comissão procedesse à visita aos canteiros de obras da 
Rodovia Fernão Dias. A Presidência agradece a colaboração 
dos Srs. Judas Thadeu Monteiro Lobato, Maria Elmar Rocha e 
Vilma Fonseca, técnicos do Tribunal de Contas do Estado, na 
elaboração do relatório final da Comissão. Nada mais havendo 
a ser tratado, a Presidência suspende a reunião por 10 
minutos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, 
a ata é lida e aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra 
os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Irani Barbosa - Carlos 

Murta. 
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas do dia dezenove de setembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna. Simão Pedro Toledo, Arnaldo 
Penna e Anivaldo Coelho, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo 
Santanna, declara abertos os trabalhos, informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa Que 
os Projetos de Lei nQs 372, 412 e 417/95 foram convertidos 
em diligência. Passa-se à 2a parte da reunião, com a 
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à 
apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência informa 
que o parecer do relator, Deputado Simão Pedro Toledo, sobre 
o Projeto de Lei nQ 371/95 continua em discussão e que esta 
foi adiada em virtude de pedido de vista formulado pelo 
Deputado Anivaldo Coelho em reunião anterior. Encerrada a 
discussão e submetido a votação, é aprovado o parecer, Que 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da matéria com as Emendas nQs 1 e 2, Que 
apresenta. Na ausência do Deputado Marcelo Gonçalves 
relator do Projeto de Lei nQ 362/95, a Presidência 
redistribui a matéria ao Deputado Arnaldo Penna, que emite 
parecer mediante o qual conclui pela inconstitucionalidade 
pela ilegalidade e pela antijuridicidade da proposição' 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Com ~ 
palavra, o Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei 
nQ 378/95, emite parecer mediante o qual conclui Pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria, na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer· 
Registra-se neste momento a presença do Deputado Leonidi; 
Bouças. Na ausência do Deputado Antônio Genaro, relator do 
Projeto de Lei nQ 391/95, a Presidência redistribui a 
matéria ao Deputado Anivaldo Coelho, que emite parece~ 
mediante o qual conclui pela constitucional idade, ---Pela 
legalidade e pela juridicidade da proposição. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado 
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Anivaldo Coelho, relator do Projeto de Lei nQ 426/95, 
solicita prazo regimental para emitir seu parecer, pedido 
deferido pela Presidência. Com a palavra, o Deputado Simão 
Pedro Toledo, relator do Requerimento nQ 576/95, emite 
parecer mediante o qual conclui pela constitucionalidade, 
pela legalidade e pela juridicidade da matéria na forma do 
projeto de resolução que apresenta. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Passa-se à 2a fase da Ordem 
do Dia, com a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei 
nQ 132/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade da matéria. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado 
Leonídio Bouças, relator dos Projetos de Lei nQS 411, 414, 
421 e 422/95, emite pareceres mediante os quais conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade das 
proposições. Submetidos a discussão e votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os pareceres. Nos termos do art. 189 
do Regimento Interno, a Presidência determina o 
encaminhamento dos Projetos de Lei nQs 132 e 362/95 ao 
Plenário para inclusão em ordem do dia. 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, 26 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo - Arnaldo 

Penna- Gilmar Machado. 
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
~UNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Dílzon Melo, João Batista de 
Oliveira, Elmo Braz, José Maria Barros, Sebastião Costa e 
Marcelo Gonçalves (substituindo este ao Deputado Ivair 
Nogueira, por indicação da Liderança do PDT), membros da 
Comissão supracitada, bem como o Deputado Alberto Pinto 
Coel~o. Havendo número regimental e na ausência do 
Pres1dente, Deputado José Henrique, o Deputado Dílzon Melo 
assume a Presidência, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado João Batista de Oliveira que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
sub~c~ita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência 
sol1c1ta ao Deputado João Batista de Oliveira que proceda à 
leitura de ofícios dos Prefeitos Municipais que ratificam a 
existência de mais de 400 moradias nos nú~leos urbanos dos 
Distritos de Aricanduva, no Município de Itamarandiba; 
Chapada Gaúcha, no Município de São Francisco; Curral de 
Dentro e Divisa Alegre, no Município de Águas Vermelhas; Dom 
Bosco e Natalândia, no Município de Bonfinópolis de Minas; 
Fidelândia, ~o Município de Ataléia; José Gonçalves e 
Lelivéldia, no Município de Berilo; José Raydan, no 
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Município de Santa Maria do Suaçuí; Palmeiral, no Município 
de Botelhos; Ponto Chique, no Município de Ubai· São 
Domingos das Dores e São Sebastião do Anta, no Município de 
Inhapim; Setubinha e Franciscópolis, no Município de 
Malacacheta; Veredinha, no Município de Turmalina; e 
Vermelho Novo, no Município de Raul Soares; do Sr. Luiz 
Gonçalves, Presidente da Comissão Emancipacionista dos 
D~stritos de Luislândia do Oeste e Veredas, que encaminha 
copia de certidão emitida pela Prefeitura Municipal de João 
Pinheiro confirmando ser o Povoado de Malhada Bonita parte 
integrante do Distrito de Luislândia do Oeste; telegrama do 
Prefe~to Municipal de Carating~, Dario Grossi, solicitando o 
cumpr1mento do art. 30 da Le1 nQ 37 no tocante ao processo 
de anexação dos Distritos de Cordeiro de Minas e de São 
Cândido ao Município de Ipatinga; oficios do Sr. Darcy da 
Silveira, Presidente da Câmara Municipal de Caratinga, 
solicitando seja considerada a decisão daquele Legislativo, 
contrária à anexação dos Distritos de São Cândido e de 
Cordeiro de Minas ao Município de Ipatinga; do Deputado 
Geraldo Santanna, encaminhando cópia do pedido de 
reconsideração, feito ao TRE-MG, da decisão que indeferiu o 
Plebiscito no Distrito de Novo Horizonte, no Município de 
Salinas; do Deputado Romeu Queiroz, solicitando seja anexado 
ao processo de emancipação do Distrito de Lelivéldia, no 
Município de 3erilo, certidão do cartório eleitoral que 
confirma a ex'stência de 2.032 eleitores naquela localidade; 
do Sr. Sebastião Vicente Machado, Presidente da Comissão 
Emancipacionista do Distrito de Quartel do Sacramento, no 
Município de Bom Jesus do Galho, solicitando esclarecimentos 
sobre a decisão do TRE-MG, que excluiu o referido distrito 
do plebiscito de 22/10/95; do Presidente da Câmara Municipal 
de Ouro Fino, Vereador Ant6nio Carlos Franceli, e do Sr. 
Célio Barbosa, Presidente da Comissão Emancipacionista do 
Distrito de Crisólia, por meio do qual encaminham cópia da 
moção de apoio ao distrito, aprovada naquele Legislativo 
municipal; do Deputado Paulo Piau, por meio do qual 
encaminha, a pedido do Vereador do Município de Viçosa, 
Prof. Euter Paniago, matérias jornalísticas referentes ao 
processo de emancipação do Distrito de Cachoeira de Santa 
Cruz; do Prefeito Municipal de Raul Soares, José Constantino 
Gonçalves, comunicando que deixa de retificar ou ratificar o 
número de moradias existentes nos núcleos urbanos dos 
Distritos de Santana do Tabuleiro e São Vicente da Estrela, 
em virtude de esses distritos não constarem na relação dos 
que estão aptos a participar do plebiscito de 22/10/95; da 
Comissão Interdistrital Pró-Anexação dos Distritos de 
Cordeiro de Minas e de São Cândido ao Município de Ipatinga, 
que solicita o apoio dos parlamentares ao pleito daquelas 
comunidades; de lideranças do Município de Caratinga, 
solicitando o apoio dos Deputados ao processo de anexação 
dos Distritos de Cordeiro de Minas e de São Cândido ao 
Município de Ipatinga; dos Ofícios nQs 445/95, do Prefeito 
Municipal de Sabará, Sr. Diógenes Gonçalve7 Fantini, por 
meio do qual encaminha representação contra o processo de 
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emancipação do Distrito de Carvalho de Brito e certidão 
expedida pela Companhia de Distritos Industriais - CDI-MG; 
84/95, do Presidente da Câmara Municipal de Igarapé, 
Vereador José Fagundes Rosa, encaminhando cópia da sentença 
sobre o mandado de segurança impetrado pela Comissão 
Emancipacionista do Distrito de São Joaquim de Bicas contra 
o Município de Igarapé; 70/95, do Presidente da Câmara 
Municipal de Caratinga, Vereador Darcy da Silveira, 
encaminhando a ata da reunião na qual aquela Câmara 
Municipal rejeitou a proposta de anexação dos Distritos de 
Cordeiro de Minas e de São Cândido ao Município de Ipatinga; 
de ofícios das comissões pela não-emancipação dos Distritos 
de São Sebastião e da Mantiqueira, no Município de 
Barbacena, por meio dos quais manifestam o desejo de 
permanecerem como distritos pertencentes ao Município de 
Barbacena e não se emanciparem, juntamente com o Distrito de 
Correia de Almeida. Esgotada a matéria destinada à 1ª parte 
da reunião, passa-se a 1ª fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. A 
Presidência informa que a finalidade da reunião é apreciar o 
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, que solicita o 
desarquivamento do processo de emancipação do Distrito de 
Vila Almeida, no Município de Jabuticatubas. A seguir, o 
Deputado João Batista de Oliveira faz a leitura do relatório 
da subcomissão composta para proceder à aferição numérica 
das moradias do núcleo urbano do Distrito de Vila Almeida. 
Logo após, a Presidência acusa o recebimento de requerimento 
do Deputado Alberto Pinto Coelho, por meio do qual solicita 
a anexação de documento que apresenta ao requerimento do 
Deputado Marcelo Gonçalves, que solicita o desarquivamento 
do processo de emancipação do Distrito de Vila Almeida. A 
seguir, a Presidência indaga ao Deputado José Maria Barros 
se está em condições de emitir o seu parecer sobre o 
referido requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves. O 
relator, tendo em vista a apresentação de novos documentos, 
~olicita prazo regimental para emitir o seu parecer, o qual 
e deferido pela Presidência. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos 
Deputados, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária a realizar-se em 21/9/95, às 14h30min, com a 
finalidade de se apreciar o me~cionado requerimento do 
Deputado Marcelo Gonçalves, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dilzon Melo- Marcelo Gonçalves 

- José Maria Barros - Elmo Braz - Ivo José. 
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte de setembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Carlos 
Murta e Geraldo Nascimento (substituindo este ao Deputado 
Durval Ângelo, por indicação da Liderança do PT), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
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Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os 
trabalhos, e informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e ouvir o Sr. José Roberto 
Vasconcellos Novaes, Presidente da COHAB-MG, a quem convida 
a tomar assento à mesa. A Presidência solicita, ainda, que o 
Deputado Carlos Murta proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidência comunica o recebimento de ofício de 
ex-funcionários da extinta MinasCaixa, de Aimorés, no qual 
solicitam ingerência junto ao Secretário de Estado da 
Fazenda para que lhes sejam concedidos os direitos de 
isonomia salarial, produtividade e acesso a cargos dentro do 
quadro suplementar. A Presidência passa a palavra ao 
Deputado Geraldo Nascimento, que apresenta requerimento do 
Deputado Gilmar Machado, Líder do PT, no qual solicita o 
envio de oficio ao Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, 
Secretário de Estado de Administração e Recursos Humanos, 
para que interceda junto ao Governador do Estado visando à 
permanência da Junta de Conciliação e Julgamento na Av. 
Antônio Carlos, 55, em Araxá, pelo prazo de dois anos. 
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. A 
Presidência concede a palavra ao Sr. José Roberto 
Vasconcellos Novaes, para que faça suas considerações 
iniciais sobre o Projeto de Lei nQ 406/95, do Governador do 
Estado, em tramitação nesta Casa. Prosseguindo, fazem uso da 
palavra os Deputados Carlos Murta e Arnaldo Penna, que 
dirigem perguntas ao convidado. Registra-se, neste momento, 
a presença do Deputado Bonifácio Mourão. Respondidas todas 
as questões dos parlamentares, o Presidente agradece a 
presença do Sr. José Roberto Vasconcellos Novaes e suspende 
os trabalhos para os cumprimentos de praxe. Prosseguindo, 
passa-se à 2a parte da reunião, com a discussão e a votação 
de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário 
da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Carlos Murta, 
relator da Emenda nQ 6, apresentada em Plenário ao Projeto 
de Lei nQ 175/95, emite parecer no qual conclui pela 
rejeição da emenda. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. Encerrada essa fase, a Presidência 
informa que se encontra sobre a mesa Parecer da Redação 
Final do Projeto de Lei nQ 249/95. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença de todos, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Arnaldo Penna- Durval Ângelo-

Elbe Brandão. 
ATA DA 21a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez hÕras e quinze minutos do dia vinte de setembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos e 
Wilson Trópia, membros da Comissão supracitada. Registra-se 
a presença da Deputada Maria José Haueisen. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara abertos 
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os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Trópia que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o 
Presidente faz a leitura dos seguintes oficios: da 
Associação dos Municipios Mineiros pela Preservação das 
Matas - Associação Mata Viva, sugerindo que esta Comissão 
promova amplo debate sobre o projeto que o Governo pretende 
enviar à Assembléia, em substituição ao projeto anterior do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que prevê a extensão do 
repasse dos recursos do ICMS Ecológico a municípios com 
projetos ambientais urbanos; cópia de ofício enviado ao 
Embaixador da França no Brasil, Philippe Licourtier, 
assinado por várias entidades e também por esta Comissão, em 
que protestam contra a decisão do Governo francês de 
reiniciar os testes nucleares no atol de Mururoa; da 
Associação dos Pescadores e Amigos do rio Piranga, 
Informativo nQ 18, tratando de vários temas ligados ao meio 
ambiente. A Presidência informa que a reunião se destina a 
ouvir os Srs. Luiz Gonzaga da Costa; Clarinda Gomes da 
Silva, Lacerdina Cassimiro dos Santos, Luci Raimunda da 
Silva, Maria do Bom Despacho, Maria das Mercês, Pe. 
Bernardino Batista dos Santos e Antônio André, membros da 
Comissão SOS Córrego da Baleia da Região Leste de Belo 
Horizonte e convida a Sra. Maria do Bom Despacho para tomar 
assento à mesa dos trabalhos. Prosseguindo, o Presidente 
encerra a 1a parte da reunião. Passa-se à 2a fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de propcs~ç6es 
da Comissão. O Presidente faz leitura de requerimer:o da 
Deputada Maria José Haueisen, com vistas a que seja 
realizada audiência pública desta Comissão no Município de 
Maxacalis, juntamente com a Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais. Tem a palavra a Deputada Maria José Haueisen, 
para encaminhar a votação do requerimento, oportunidade em 
que justifica seu requerimento e anuncia o lançamento de uma 
campanha internacional pela demarcação das terras dos 
Maxacalis. Colocado em votação é o requerimento aprovado. O 
Deputado Ronaldo Vasconcellos solicita a palavra e apresenta 
requerimento tendo em vista visita desta Comissão ao córrego 
da baleia, com o objetivo de verificar as reais condiç6es em 
que se encontra o referido córrego, acompanhada de 
lideranças comunitárias, bem como de autoridades municipais 
e estaduais. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 
Continuando, o Deputado Ivo José passa a Presidência para o 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, com o objetivo de apresentar 
requerimento de sua autoria com vistas a que seja convidado 
o Sr. Cláudio Bueno Guerra, engenheiro ambiental, 
pesquisador do CEDEPLAR, para discutir a respeito da 
pesquisa sobre o eucalipto contida em sua obra "Meio 
Ambiente e Trabalho no Mundo do Eucalipto". O Deputado 
Ronaldo Vasconcellos coloca em votação o requerimento, que é 
aprovado. Em seguida , retorna a Presidência ao Deputado Ivo 
José. Isso posto, o Presidente passa a palavra à Sra. Maria 
do Bom Despacho, para que possa fazer sua exposição. Na 
oportunidade, a convidada faz a apresentação do Movimento 
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SOS Córrego da Baleia, que tem por objetivo unir os 
moradores da reg1ao, para sensibilizar as autoridades 
púb~icas competentes em nível municipal. estadual e federal, 
a f1m de solucionar os problemas trazidos pelo córrego que 
conduz esgoto a céu aberto. Após a exposição, segue amplo 
debate, com a participação dos Deputados e demais 
convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos, Presidente- Marcelo Cecé -Wilson 

Trópia - Ivo José. 
ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL -
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e um 
de setembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco 
Régis, Luiz Antônio Zanto, Jorge Eduardo de Oliveira e Jorge 
Hannas, membros da Comissão supracitada. Presentes, também, 
estão os Deputados Sebastião Navarro Vieira e Marcelo 
Gonçalves. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Carlos Pimenta, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Luiz Antônio Zanto que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência lê ofício do Presidente do 
CARDIOMINAS encaminhando à Comissão a relação dos 
equipamentos pertencentes a essa Fundação que estão sendo 
doados em comodato a hospitais públicos e filantrópicos. O 
Presidente solicita à assessoria que faça a distribuição das 
cópias dessa correspondência. Em seguida lê ofícios do 
Conselho Estadual de Saúde, informando a eleição da sua nova 
Mesa Diretora, e do Presidente da Associação dos 
Laboratórios Farmacêuticos Nacionais - ALANAC , que se 
coloca à disposição da Comissão para participar do seminário 
sobre Contribuição Provisória sobre Movimentações 
Financeiras - CPMP. Ato contínuo, o Presidente passa à 
discussão e à votação de proposições de autoria da Comissão. 
O Deputado Marco Régis levanta questão sobre o impedimento 
de se votar requerimento na Comi~são. O Deput?do Jorge 
Hannas sugere que se abra uma exceção para a sol~~itação do 
Deputado Marco Régis e propõe que se dê prosseguimento à 
discussão do assunto na próxima reunião. A seguir, o 
Presidente passa à fase de discussão e votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Marco Régis, relator do Projeto de 
Lei nQ 270/95, no 1Q turno, procede à leitura de seu 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da 
proposição com as Emendas nQ 1, da Comissão de Constituição 
e Justiça, e 2 a 4, do relator. Fazem uso da palavra, para 
discutir, os Deputados Carlos Pimenta e Marco Régis. 
Submetia~ a votação, é o parecer aprovado. A seguir, o 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, relator do Projeto de 
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Lei nQ 369/95, no 1Q turno, procede à leitura de seu 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria 
com a Emenda nQ 1, do relator. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente passa 
à fase de discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Jorge 
Hannas emite parecer favorável à aprovação, no 2Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 293/95, na forma do vencido no 1Q turno e, 
no 1Q turno, dos Projetos de Lei nQs 299 e 360/95. O 
Deputado Marco Régis emite parecer favorável à aprovação, no 
2Q turno, do Projeto de Lei nQ 301/95, com a Emenda nQ 1 e, 
no 1Q turno, dos Projetos de Lei ngs 375 e 377/95. O 
Deputado Luiz Antônio Zanto emite parecer favorável à 
aprovação do Projeto de Lei nQ 376/95. Submetidas a 
discussão e votação, cada uma por sua vez, são as 
proposições aprovadas. Em seguida, a Presidência registra a 
presença da Sra. Heliana Maria Vasconcelos, Coordenadora do 
Departamento de Odontologia da Secretaria de Promoção Humana 
do Município de Frutal; do Sr. Arnaldo de Almeida Garrocho, 
Coordenador de Saúde Bucal da Secretaria de Estado da Saúde; 
das Sras. Berenice Navarro Antoniazzi, Telma Advíncula 
Ozório e Terezita de Fátima Fernandes, Coordenadoras do 
Programa do Câncer Bucal. Estão presentes, também, os Srs. 
Antônio Heitor de Queiroz e Antenor de Castro, 
respectivamente, Prefeito Municipal e Vereador à Câmara 
Municipal de Frutal, que são convidados a compor a Mesa. 
Iniciam-se os pronunciamentos oportunidade em que o Deputado 
Luiz Antônio Zanto discorre sobre o Projeto de Lei nQ 
310/95, de sua autoria, que dispõe sobre medidas de 
prevenção da cárie, da doença periodontal e do câncer bucal. 
A seguir, a Sra. Heliana exibe fita de videocassete e 
discorre sobre o programa preventivo de saúde bucal 
denominado" Prevenção-Questão de Educação ", desenvolvido 
em Frutal. Ato contínuo, a Sra. Berenice Antoniazzi tece 
considerações sobre a campanha "Câncer de Boca-conheça os 
principais sinais", que será lançado em nível estadual em 
novembro próximo. O Sr. Arnaldo explica que, além de 
cartazes informativos, serão distribuídos manuais com a 
localização de postos de atendimento, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Participam dos debates todos os 
parlamentares presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença de convidados, autoridades e 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para reunião 
extraordinária a ser realizada no dia 27/9/95, às 10 horas, 
no Espaço Político-Cultural, com a final idade de se debater 
a situação do idoso no Estado, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis - Jorge Eduardo de 

Oliveira- Jorge Hannas- Luiz Antônio Zanto. 
~TA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As dez horas e dez minutos do dia vinte e um de setembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, co~parecem na Sala das 
Comissões os Deputados Paulo Schettino, José Maria Barros e 



z 
õ 

"' -~ ... 
E 
2 
..!: 

" V> 

"' E 
" ... 
iii 
C> 

'O .. 
" ·~ 
~ 
C) 
c. 
o 
V> 
V> 
C) c. 
E 

767 
Bonifácio Mourão, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Schettino, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Maria 
Barros que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. Em seguida, a Presidência distribui ao Deputado 
José Maria Barros os Projetos de Lei nQs 4, 7, 16, 108, 205, 
229, 231, 236, 243, 261/95 e ao Deputado Bonifácio Mourão, 
os Projetos de Lei nQs 258, 259, 267, 273, 275, 276, 283, 
290, 292, 295/95. Passa-se, a seguir, à fase de apreciação 
das proposições sujeitas à deliberação conclusiva do 
Plenário da Assembléia. O Deputado José Maria Barros emite 
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos 
Projetos de Lei nQs 4, 7, 16, 231 e 261/95. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres. Em seguida, são apreciadas as proposições de 
deliberação conclusiva das comissões. Com a palavra, o 
Deputado José Maria Barros emite pareceres mediante os quais 
conclui pela aprovação dos Projetos de Lei nQs 108, 205, 
229, 236 e 243/95. Submetidos a discussão e votação, cada um 
por sua vez, são aprovados os pareceres. Com a palavra, o 
Deputado Bonifácio Mourão emite pareceres mediante os quais 
conclui pela aprovação dos Projetos de Lei nQs 258, 259, 
267, 273, 275, 276, 283, 290, 292 e 295/95. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente Elbe Brandão Arnaldo 

Canarinho. 
ATA DA 8a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, -DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO 
~INANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas e quarenta minutos do dia vinte e um de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Romeu 
Queiroz, Leonídio Bouças e Arnaldo Penna, membros da 
Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo 
Penna, Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado 
Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do PMDB), 
Marcos Helênio e Hely Tarquinio (substituindo este à 
Deputada Elbe Brandão), membros da Comissão de Administração 
Pública, e Miguel Martini, Romeu Queiroz, Geraldo Rezende, 
Clêuber Carneiro e Marcos Helênio, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Clêuber Carneiro 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a 
Presidência esclarece que a reunião se destina a apreciar os 
pareceres, para 0 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 431/95, do 
Governador do Estado, que autoriza a alienação das ações do 
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CREDIREAL e que, nos termos do§ 1Q do art. 135 do Regimento 
Interno, a matéria foi distribuída aos Deputados Simão Pedro 
Toledo Arnaldo Penna e Clêuber Carneiro, respectivamente, 
pelas éomissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A 
Presidência, em virtude da ausência do Deputado Simão Pedro 
Toledo, redistribui a matéria ao Deputado Leonídio Bouças, 
que emite parecer pela constitucionalidade, pela legalidade 
e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 431/95 Nesse 
momento, os Deputados Simão Pedro Toledo e Bonifácio Mourão 
passam a participar da reunião. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. A Presidência passa a palav~a 
ao Deputado Arnaldo Penna, que emite parecer pela aprovaçao 
do Projeto de Lei nQ 431/95 na forma proposta. Na fase de 
discussão, os Deputados Miguel Martini, Marcos Helênio, 
Romeu Queiroz, Bonifácio Mourão, Clêuber Carneiro e Geraldo 
Rezende manifestam-se favoravelmente à matéria e, nos termos 
do art. 136 do Regimento Interno, o Deputado Marcos Helênio 
requer vista da proposição em discussão, e o Deputado 
Clêuber Carneiro solicita sejam distribuídos avulsos do 
parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, pedidos deferidos pela Presidência. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros das Comissões para a 
próxima reunião, a ser realizada no dia 26/9/95, às 11 
horas, no Plenarinho IV, com a finalidade de dar 
prosseguimento à apreciação dos pareceres, para o 1Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 431/95, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz Arnaldo 

Penna- Clêuber Carneiro- Ajalmar Silva- Marcos Helênio-
Geraldo Rezende - Carlos Murta - Miguel Martini - Jorge 
Hannas - Marcelo Gonçalves - João Leite. 
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
~USTIÇA 

As dez horas do dia vinte e seis de setembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, 
Arnaldo Penna e Gilmar Machado (substituindo este ao 
Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança do PT), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os 
trabalhos, informa que esta reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Simão 
Pedro Toledo que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Passa-se à 2a parte da reunião, com a discussão e 
a votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação 
do Plenário da Assembléia. Na ausência do Deputado Antônio 
Genaro, relator do Projeto de Lei nQ 388/95, a Presidência 
redistribui a matéria ao Deputado Arnaldo Penna, que emite 
parecer mediante o qual conclui pela constitucionalidade, 
pela legalidade e pela juridicidade da proposição. Submetido 
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a discussão e votação, é aprovado o parecer. Na ausência do 
Deputado Anivaldo Coelho, relator do Projeto de Lei nQ 
390/95, a Presidência redistribui a proposição ao Deputado 
Simão Pedro Toledo, que solicita prazo regimental para 
emitir seu parecer, e seu pedido é deferido pelo Presidente. 
Ainda com a palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo, relator 
do Projeto de Lei nQ 410/95, emite parecer mediante o qual 
conclui pela inconstitucionalidade, pela antijuridicidade e 
pela ilegalidade da proposição. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado 
Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei nQ 415/95, 
apresenta requerimento para que seja o projeto baixado em 
diligência e seu pedido é deferido pela Presidência. Na 
ausência do Deputado Anivaldo Coelho, relator dos Projetos 
de Lei nQs 418 e 419/95, a Presidência redistribui a matéria 
ao Deputado Gilmar ~achado, que emite parecer pela 
constitucionalidade, pe·~ legalidade e pela juridicidade do 
Projeto de Lei nQ 418/95. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. Quanto ao Projeto de Lei nQ 419/95, o 
parlamentar solicita prazo regimental para emitir seu 
parecer, e seu pedido é deferido pela Presidência. O 
Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei nQ 424/95, 
emite parecer mediante o qual conclui pela 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade da matéria. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. O Deputado Simão Pedro 
Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 425/95, emite parecer 
mediante o qual conclui pela inconstitucionalidade, pela 
ilegalidade e pela antijuridicidade da matéria. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. A Presidência 
redistribui o Projeto de Lei nQ 426/95, anteriormente 
distribuído ao Deputado Anivaldo Coelho, ao Deputado Gilmar 
Machado, que solicita o prazo regimental para emitir seu 
parecer, e seu pedido é deferido pela Presidência. O 
Presidente, tendo avocado a si a relataria do Projeto de 
Resolução nQ 437/95 e do Recurso nQ 1/95, passa a direção 
dos trabalhos ao Deputado Simão Pedro Toledo, Vice-
Presidente desta Comissão, e emite parecer mediante o qual 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da primeira matéria. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Quanto ao recurso, o Deputado 
Geraldo Santanna solicita sejam distribuídos avulsos de seu 
parecer, o que é feito a seguir. O Deputado Simão Pedro 
Toledo retorna a direção dos trabalhos ao Deputado Geraldo 
Santanna. Passa-se à 2ª fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposição que dispensa a 
apreciação do Plenàrio da Assembléia. Na ausência do 
Deputado Leonidio Bouças, relator dos Projetos de Lei nQs 
140, 246, 312, 313, 409, 432, 435 e 436/95, a Presidência 
redistribui a matéria ao Deputado Arnaldo Penna, que emite 
pareceres mediante os quais conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei nQs 140, 246, 312, 432 e 436/95, a este 
sendo apresentada a Emenda nQ 1. Submetidos a discussão e 
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votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. 
Quanto aos Projetos de Lei nQs 313, 409 e 435/95, o Deputado 
Arnaldo Penna solicita sejam baixados em diligência, e seu 
pedido é deferido pela Presidência. Nos termos do art. 189 
do Regimento Interno, são os Projetos de Lei nQs 410, 424 e 
425/95 encaminhados ao Plenário, para inclusão em ordem do 
dia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
desta comissão para a reunião extraordinária de hoje, dia 
26, às 17 horas, com a finalidade de se apreciar o Parecer 
sobre o Recurso nQ 1/95, cuja apreciação foi adiada, nos 
termos do art. 136, § 2Q, do Regimento Interno, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz Antônio 

Genaro- Elbe Brandão- Clêuber Carneiro- Gilmar Machado-
José Bonifácio. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS-FUNDAMENTAIS 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis 
de setembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados João Leite, José Braga e 
Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Miguel Barbosa, 
por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão 
supracitada. Encontram-se presentes, também, os Deputados 
Carlos Pimenta, Almir Cardoso, Paulo Schettino, Marcos 
Helênio, Maria José Haueisen, Arnaldo Penna e Romeu Queiroz. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João 
Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Paulo Schettino que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. A seguir, o Presidente informa que 
esta reunião se destina a ouvir o Sr. Santos Moreira da 
Silva, Secretário de Estado da Segurança Pública, que 
discorrerá sobre a atuação da Polícia no Estado, no que diz 
respeito a denúncias de torturas. Na oportunidade, o 
Presidente registra a presença da Sra. Helena Greco, 
Coordenadora de Direitos Humanos e Cidadania de Belo 
Horizonte. O Presidente convida o Sr. Santos Moreira da 
Silva e a Sra. Helena Greco para comporem a Mesa. Logo após, 
o Presidente passa a palavra ao Deputado Almir Cardoso, 
autor do requerimento que motivou o convite. O Secretário de 
Estado da Segurança Pública, Sr. Santos Moreira da Silva, 
faz a sua exposição, e, logo após, abre-se a fase dos 
debates. Falam, pela ordem, os Deputados Almir Cardoso, João 
Leite, Maria José Haueisen, Carlos Pimenta, Paulo Schettino, 
a Sra. Helena Greco e o Deputado Marcos Helênio, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença do Sr. Santos 
Moreira da Silva, da Sra. Helena Greco e dos Deputados, 
convoca os membros da Comissão para a prox1ma reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
tra~alhos. 

Sala das Comissões, 27 de setembro de 1995. 
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João Leite, Presidente - Miguel Martini - José Braga 

Antônio Roberto. 

TRAMITAÇÃO E PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI 
No 427/9 

Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 
análise visa a aumentar o limite autorizado na Lei nQ 
11.803, de 18/1/95, para abertura de crédito suplementar 
relativo ao Orçamento Fiscal e ao Orçamento de Investimento 
das Empresas Controladas pelo Estado. 

Publicado no dia 7/9/95, 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 
216, foi concedido prazo de 15 dias para 
emendas. Entretanto, não foram recebidas 
período. 

Fundamentação 
I - Sobre a Reserva de Contingência: 

no~ 2Q do art. 
apresentação de 
emendas nesse 

Segundo dados da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral - SEPLAN -, até 31/8/95 o saldo da dotação 
orçamentária "Reserva de Contingência" era de R$185.357,79, 
que corresponde a 0,25% do valor constante na Lei 
Orçamentária para 1995. A Reserva de Contingência é 
utilizada normalmente como fonte de recursos para abertura 
de créditos adicionais e, pela norma do art. 8Q, ~ 1Q, li, 
da Lei nQ 11.803, de 18/1/95, não onera o limite de abertura 
de créditos suplementares ao Orçamento Fiscal. Nesse 
sentido, como 99,75% do saldo dessa rubrica já foram 
utilizados, tal dotação torna-se insignificante para fazer 
face à origem de recursos na abertura de créditos 
adicionais. 
li - Sobre o limite autorizado na Lei nQ 11.803, de 

18/1/95: 
O limite autorizado no art. 8Q da Lei Orçamentária para 

1995 para abertura de créditos suplementares ao Orçamento 
Fiscal é de R$1.874.840.187,75. Esse limite, segundo dados 
da Superintendência Central de Orçamento - SUCOR -, já foi 
onerado, até 31/8/95, em R$434.715.059,06 com a abertura de 
créditos suplementares, cuja origem foram o excesso de 
arrecadação e o remanejamento dos recursos ordinários livres 
e dos recursos ordinários destinados ao amparo e ao fomento 
à pesquisa. Dessa forma o saldo do limite em agosto de 1995 
é de R$1.440.125.128,69, representando 76,81% do valor 
inicial autorizado. Nesse aspecto, ainda há um elevado sald? 
para suplementações ao Orçamento Fiscal que não fo 1 

utilizado. 
III Sobre a execução orçamentária da administração 

direta: 
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Analisando-se o resumo geral da despesa fixada para a 
administração direta na Lei nQ 11.803, de 18/1/95, e 
comparando-o com o demonstrativo da execução orçamentária 
dessa despesa até 31/7/95, encontraremos os seguintes 
quadros. 

I 

Administração Direta 

Especific~ção CRÉDITOS AUTORIZADOS 
I Créditos I Alteraç6.s Total 

correntes 4.498.879. 68 706.062. 375.204.941.905 Despesas 1 1 t Desp. de 
capital 1.977.408. 49 -54.166. 751.923.242.373 
Reser. 
contingên ia 75.4 6.803 - 5.271.445 185.357 

Totais 1 6.551.744.$20 576.624.t167. 128.369.636 

Administração Direta 

Especif~clção 
orçamentar a 

até julho/95 

Despesas 1 correntes 4.386.400.774 
Desp. de 
capital 787.844.726 
Reser. 
contingên ia o 
Totais I 5.174.245.501 I 

Desp. empenhada 

até julho/95 

3.631.068.844 

765.105.371 

o 
4.396. 174.215 

Desp. 

Fonte: Demonstrativo da execução orçamentária da despesa 
publicado no "Minas Gerais" de 26/8/95. 
Obs.: As alterações na coluna "créditos autorizados" são 

provenientes de créditos adicionais e anulação parcial ou 
total de dotações orçamentárias. 
Pelas informações do citado quadro, percebemos que os 

créditos autorizados para despesas da administração direta 
somam R$7.128.369.636,00 e que, até 31/7/95, foram 
empenhados R$5.174.245.501,00, ou seja, 72,59% do total 
autorizado. Restam ainda R$1.954.124.135,00 de créditos 
orçamentários não empenhados até 31/7/95. 
Considerando que a despesa realizada no mês de agosto de 

1995 da administração direta totaliza R$863.296.959,59, 
temos um saldo restante, em 31/8/95, de créditos 
orçamentários autorizados de R$1.090.827. 175,41. 
Se somarmos esse valor (R$1.090.827. 175,41) com o saldo do 

limite dos 25o/. autorizado na lei orçamentária 
(R$1.440. 125. 128,69), ambos referentes ao mês de agosto de 
1995, totalizaremos R$2.530.952.304,10. Esse valor dividido 
pelos quatro meses restantes deste exercício financeiro 

I 

I 
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significa R$632.738.076,03 por mês, menor, portanto, que o 
montante gasto em agosto de 1995. 

Dessa maneira, supondo-se que a despesa de agosto se 
mantenha nos meses seguintes e levando-se em c=;sideração 
que, no mês de dezembro, a despesa é significativamente 
aumentada devido ao pagamento do 13Q salário e à inscrição 
de créditos empenhados e não pagos em "Restos a Pagar", bem 
como considerando-se que a folha de pessoal do magistério 
aumentará até outubro de 1995, conforme decreto em vigor, 
concluímos que torna-se necessário aumento do limite de 
suplementações. 

IV - Cálculo dos valores propostos no projeto de lei em 
análise: 

a) quanto ao Orçamento Fiscal: 
40% de R$7.499.360.751,00 = R$2.999.744.300,40; 
b) quanto ao Orçamento de Investimento das Empresas 

Controladas pelo Estado: 
30% de R$1.114.318.528,00 = R$334.295.558,40. 
V - Sobre o novo saldo de créditos autorizados com base no 

percentual proposto no projeto de lei em questão: 
a) considerando o limite proposto de 40% para 

suplementações, temos para o Orçamento Fiscal: 
R$2.999.744.300,40 (saldo inicial autorizado) 

-R$434.715.059.06 (valor utilizado até 31/8/95) 
R$2.565.029.241,34 (saldo restante para suplementações); 

b) saldo de créditos não empenhados na execução 
orçamentária, calculado no item III: 

R$1.090.827.175,41 
c) "a" + "b" = R$3.655.856.416,75. 
VI -Considerações finais: 
Projetando-se a despesa de agosto de 1995 

(R$863.296.959,59) para os meses seguintes, e supondo-se a 
despesa de dezembro de 1995 majorada em 50%, pelos motivos 
expostos no final do item III, teríamos, como resultado de 
R$863.296.959,59 X 4,5, o valor de R$3.884.836.318,15, 
correspondente aos gastos previstos para os meses de 
setembro a dezembro de 1995, maior, portanto, que o valor 
encontrado na alínea "c" do item anterior, calculado sobre 
os percentuais propostos no projeto em exame. Logo, a 
suplementação solicitada mostra-se necessária. 

Por último, lembramos que, neste exercício, ainda não foi 
utilizada a correção trimestral dos valores do Orçamento 
Fiscal e do Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado, autorizada no art. 42 da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1995. 

Lembramos também que, de acordo com a norma do inciso II do 
art. 8Q da Lei Orçamentária para 1995, as suplementações de 
dotações referentes ao pagamento da dívida pública não 
oneram o limite proposto no projeto em tela para abertura de 
créditos suplementares ao Orçamento Fiscal. 

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

Lei nQ 427/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
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Miguel Martini, 
Marcos Helênio 
Romeu Queiroz. 

Presidente e relator - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto - Clêuber Carneiro-

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
-No 96/95 

Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária 
Relatório 

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

Publicada em 5/3/95, foi a proposição encaminhada à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentando 
o Substitutivo nQ 1. Cabe, agora, a esta Comissão emitir 
parecer sobre a matéria para o 1Q turno, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, X, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Efetivada a doação proposta, o poder público municipal 

executará benfeitorias no prédio do referido imóvel, com a 
finalidade de aperfeiçoar os serviços de saúde oferecidos à 
população local, subordinando assim a referida alienação a 
interesse público justificado, conforme exige a legislação 
em vigor. 
A alienação em tela não acarreta despesas para os cofres 

públicos, nem causa impacto na lei orçamentária, não 
encontrando óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário. 
Além disso, na forma do substitutivo aprovado pela Comissão 
de Constituição e Justiça, que autoriza a celebração de 
contrato de cessão de uso, não há perda patrimonial para o 
Estado. 

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

nQ 96/95 na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Glycon Terra Pinto, relator-

Marcos Helênio - Clêuber Carneiro - Geraldo Rezende. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 103/95 
Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária 

Relatório 
Do Deputado Jorge Hannas, o projeto em tela visa autorizar 

o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de 
Santana do Manhuaçu. 

A proposição, que tramita em regime de urgência, recebeu da 
Comissão de Constituição e Justiça parecer pela 
juridicidade, pela constitucio~~lidade e pela legalidade, 
com apresentação do Substitutivc nQ 1. 

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer. 
Fundamentação 

A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista 
financeiro-orçamentário. Dispõe sobre a reversão de imóvel 
do Estado, o que não acarreta despesas para os cofres 
públicos nem causa impacto na lei orçamentária. 
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Além disso, observamos que o 
patrimônio público, visto que 
apenas a sua transferência 
municipal . 
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imóvel continuará integrando o 
a aprovação do projeto implica 

da esfera estadual para a 

. Obs~r~amos, ~ambém, a ~x~stência de interesse público 
JUst1f1~ado, v1sto. _q~e o 1move1 será destinado à construção 
de term1nal ro~ov1~r1o, atendendo aos anseios da população, 
e a perda patr1mon1al do Estado será amplamente compensada 
~e~os relevantes benefícios ad~indos da nova utilização do 
1move1. Este, na verdade, esta retornando ao patrimônio do 
município, que o havia doado ao Estado. 

Vale ainda ressaltar que o Executivo, em resposta à 
diligência solicitada, manifestou-se de acordo com a 
reversão. 

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

nQ 103/95 na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator 

Marcos Helênio - Clêuber Carneiro - Glycon Terra Pinto. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 230/95 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O projeto de resolução 
Durval Ângelo, altera a 
outras providências. 

em tela, de autoria do Deputado 
Lei nQ 7.855, de 17/11/80, e dá 

Publicada em 12/5/95, foi a matéria distribuída à 
de Constituição e Justiça, que se manifestou 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na 
Substitutivo nQ 1. 

Comissão 
por sua 
forma do 

Por força de requerimento do próprio autor, devidamente 
aprovado em Plenário, a proposta deve ser analisada por esta 
Comissão, que passa a fundamentá-la nos termos seguintes. 

Fundamentação 
A proposição sob comento visa a alterar disposições que 

versam sobre o IPLEMG. 
Numa análise da matéria, constata-se que a proposta tem o 

objetivo de proporcionar melhores condições para . o 
desenvolvimento das atividades daquela autarqu1a, 
estabelecendo critérios mais adequados ao seu funcionamento 
e ajustando-a, sobretudo, aos moldes das demais instituições 
previdenciárias de natureza similar. 

Sob esse aspecto, o projeto estabelece condições mais 
restritas para percepção de benefícios por parte dos 
associados e dependentes, estipulando novas regras relativas 
à carência e ao limite de idade para aposentadoria e pensão. 

É salutar a alteração das normas que dizem respeito ao 
funcionamento do IPLEMG, não apenas por ajustar o instituto 
aos princípios que estão a nortear a atividade pública, como 
também pelo fato de tornar a entidade mais adequada à 
consecução dos seus objetivos. 
Não vfs1umbramos nenhuma circunstância impeditiva à normal 

tramitação do projt:!tô na forma do Substitutivo nQ 1, que 
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carece, contudo, de alterações para que sejam corrigidos 
erros materiais. Esse fato motiva a apresentação das Emendas 
nQs 1 a 3, que são parte deste parecer. 

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

Resolução nQ 230/95 na forma do Substitutivo nQ 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nQs 1 a 
3, a seguir redigidas. 

EMENDA No 1 
Substitua-se, no art. 2Q, a expressão "constante do inciso 

II do art. 7Q da Lei nQ 9.379, de 18 de dezembro de 1~86" 
pela expressão "constante no inciso II do art. 7Q da Le1 nQ 
7.855, de 17 de novembro de 1980, com a redaç~~ que lhe foi 
dada pelo art. 2Q da Lei nQ 9.379, de 18 de dezembro de 
1986". 

EMENDA No 2 
Substitua-se, no art. 4Q, a expr~ssão "na forma do inciso I 

do art. 7Q da mesma lei" pela expressão "na forma da lei". 
EMENDA No 3 

Substitua-se, no parágrafo únicÕ do art. 6Q, a expressão 
"beneficiário" pela expressão "beneficio". 
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Arnaldo Penna, relator - Elbe 

Brandão- Durval Ângelo (voto com restrição). 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 327/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
Desarquivado a requerimento do Deputado Gilmar Machado, o 

projeto de lei em epígrafe pretende acrescentar inciso ao 
art. 59 da Lei nQ 9.444, de 25/11/87. 

Publicado em 29/6/95, a proposição vem a esta Comissão, 
para receber parecer quanto ao mérito, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O escopo da proposição em análise é o de instituir a 

obrigatoriedade de inserção, nos contratos administrativos, 
de uma cláusula que preveja textualmente um prazo de 
garantia do bem, da obra ou do serviço contratados com a 
administração pública, a ser assegurado pelos fornecedores 
ou pelos executores do objeto do contrato. 

A responsabilidade de reparação de vícios que porventura 
possam ocorrer no objeto do contrato, após a sua entrega 
definitiva à administração, está prevista em disposições do 
Código Civil. Sendo assim, essa garantia, que é de ordem 
pública, não pode ser dispensada pela administração, sob 
pena de se contrariar o relevante interesse público, que 
deve alicerçar os atos e contratos administrativos. 
Saliente-se que tal responsabilidade civil, por decorrer de 

comando expresso legalmente, subsiste mesmo que não esteja 
prevista em nenhuma cláusula. Consigná-la no contrato, 
todavia, é medida que só vem reforçar o principio da 
moralidade administrativa, a ~ual permeia a gestão da coisa 
pública. 
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Além disso, mesmo que a legislação civil tenha estabelecido 
prazos mínimos para a duração dessas responsabilidades, os 
contratantes têm liberdade para pactuar prazos maiores. 

Em vista da possibilidade de ampliação dos prazos de 
garantia pelos próprios contratantes, a inserção obrigatória 
de tal cláusula certamente poderá motivar o poder público a 
adotar a prática muito oportuna, na atual conjuntura, de 
exigir prazos mais condizentes com a natureza de cada objeto 
contratado. 

Isso posto, consideramos que a medida contida no projeto em 
apreço é da maior conveniência para a administração. 

Conclusão 
Por essas razões, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 327/90 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Arnaldo Penna, relator- Durval 

Ângelo - Elbe Brandão. 
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ATA DA 81a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 
ASSEMBLÉIALEGISLATIVA, EM 28 DE SETEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila, 
Maria José Haueisen e Antônio Júlio 

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios e telegramas Apresentação de 
Proposições: Projeto de Resolução nQ 500/95 - Projeto de Lei 
nQ 501/95 - Requerimentos nQs 759 a 764/95 - Requerimento do 
Deputado Ivair Nogueira - Comunicações: Comunicações dos 
Deputados José Braga, Wanderley Ávila e Alberto Pinto Coelho 
e das Comissões de Meio Ambiente e de Educação - oradores 
Inscritos: Discurso do Deputado Clêuber Carneiro 
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila -Paulo Pettersen- Maria José Haueisen-

Ibrahim Jacob -Antônio Júlio- Aílton Vilela Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior-
Álvaro Antônio- Anderson Adauto- Anivaldo Coelho- Antônio 
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Bonifácio Mourão- Carlos Murta Carlos 
Pimenta- Clêuber Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues-
Dinis Pinheiro - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto Hely Tarquínio Irani Barbosa Ivair 
Nogueira - Ivo José Jairo Ataíde João Batista de 
Oliveira- João Leite- Jorge Hannas- José Bonifácio- José 
Braga- José Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira-
Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis- Maria Olívia- Miguel Martini - Olinto Godinho 
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão 
Pedro Toledo- Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

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

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
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OFÍCIOS 
Do Sr. Ademir Lucas, Secretário de Esportes, comunicando a 

inclusão desta Assembléia entre os homenageados no dia 27 do 
corrente, no "hall" nobre do Mineirão, em comemoração aos 30 
anos do estádio. 

Do Sr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, 
encaminhando quadros com os dados oficiais da evolução da 
receita tributária do Estado e as transferências das cotas 
dos Municípios e colocando à disposição os demonstrativos 
contábeis. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Gerardo Renault, Presidente do IPLEMG, comunicando, 
em atenção ao Oficio nQ 1.655/95 (solicitação de informações 
sobre o fundo de reserva do Instituto), que já providenciou 
a documentação e aguarda sua chamada pela Comissão de 
Administração Pública. (-Anexe-se ao Projeto de Resolução 
nQ 230/95.) 

Do Sr. Alves de Melo, Desembargador do Tribunal de Justiça 
do Estado, encaminhando cópias do Mandado de Segurança nQ 
56.793-3, impetrado pelo Município de Santa Luzia, e da 
decisão por ele exarada nos autos desse mandado. (- À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

Dos Srs. Esli António Freitas Fontes, Eugênio Arcanjo de 
Melo, Joel Garcia dos Santos (2) e Rutílio Eugênio 
Cavalcanti Filho, Prefeitos Municipais de Gurinhatã, Santa 
Bárbara, Mantena e Urucuia, respectivamente, prestando 
informações referentes à emancipação de distritos. (- À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

TELEGRAMAS 
Do Srs. Arlindo Porto, Senador da República, Zaire Rezende, 

Deputado Federal, e Rinaldo Campos Soares, Presidente da 
USIMINAS, agradecendo convite para o lançamento da coleção 
de livros infantis "Cidadão Mirim", integrante do Projeto de 
Educação para a Cidadania. 

Dos Srs. António do Valle, Deputado Federal, e Rinaldo 
Campos Soares, Presidente da USIMINAS, agradecendo convite 
para a reunião especial em comemoração ao transcurso do 60Q 
aniversário do Minas Tênis Clube. 

Do Sr. Rinaldo Campos Soares, Presidente da USIMINAS, 
agradecendo convite para o Ciclo Nacional de Debates sobre o 
tema cooperativismo. 
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - A Mesa 

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

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

proposições: 
PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO DO ESTADO 

REFERENTE AO EXERCICIO DE 1994 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
Cumprindo a exigência contida no art. 90, XII, da 

Constituição do Estado, o Governador do Estado remeteu, em 
15/4/95, à Asse~bléia Legislativa e ao Tribunal de Contas a 
prestação de contas referente ao exercício de 1994. 
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Nos termos do art. 76, I, da Constituição mineira, compete 
ao Tribunal de Contas apreciar as contas prestadas 
anualmente pelo Governador do Estado e sobre elas emitir 
parecer prévio no prazo de 60 dias contados do seu 
recebimento. Aquela Casa apreciou a matéria e, na sessão 
plenária de 8/8/95, emitiu parecer prev1o favorável a sua 
aprovação, o qual foi recebido pela Assembléia Legislativa 
em 10/8/95, por meio do Ofício nQ 8/95. 

Em decorrência de aprovação de requerimento, foi dada à 
matéria tramitação em regime de urgência. 

Nos termos dos arts. 228 a 231 do Regimento Interno, 
passamos a analisar a referida prestação de contas. 

Fundamentação 
Preliminarmente, cabe ressaltar o substancial relatório 

técnico elaborado pela Comissão de Acompanhamento da 
Execução Orçamentária do Estado do Tribunal de Contas, que 
serviu de base ao Conselheiro relator desse Tribunal para 
emissão de seu parecer. Tal Comissão, de caráter permanente, 
elaborou um trabalho técnico de alta qualidade, decompondo o 
Orçamento Fiscal e de Investimentos do Estado, acompanhando 
a execução orçamentária por meio de balancetes mensais de 
verificação remetidos ao Tribunal de Contas, colhendo 
informações no sistema informatizado - SIAFI - e elaborando 
uma análise comparativa do balanço geral, relatório da 
Superintendência Central de Contadoria Geral, balancetes de 
receita e despesa, demonstrativos analíticos e dados 
fornecidos pelos órgãos e pelas entidades da administração. 
Julgar as contas do Governador do Estado anualmente, 

especifica competência da Assembléia Legislativa, com 
parecer prévio do Tribunal de Contas, é o ponto mais alto do 
controle externo, isto é, constitui a mais importante ação 
de controle sobre o Poder Executivo, que é o principal 
executor da ação governamental no sentido de oferecer 
melhores condições para o bem-estar social. 
A Constituição Estadual, no seu art. 73, preceitua: "A 

sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e 
eficaz". O controle externo exercido pelo Poder Legislativo, 
com o auxílio do Tribunal de Contas, tem a finalidade de, em 
nome do cidadão, verificar se o Governo está cumprindo esse 
preceito constitucional e, caso não o tenha cumprido, em que 
medida isso ocorreu. 
O controle externo será mais eficiente se o controle 

interno for exercido com zelo e competência pelos próprios 
órgãos das administrações direta e indireta. Não nos cabe, 
entretanto, neste momento, discutir se os responsáveis pelo 
controle interno foram zelosos e competentes no exercício 
das suas importantes funções. Cabe-nos, apenas, lamentar 
caso essas atribuições não tenham sido cumpridas com 
fidelidade. É, porém, da nossa precípua competência e 
responsabilidade, no exercício legítimo do controle externo, 
verificar se a lei orçamentária está sendo respeitada, se as 
leis e a Constituição estão sendo cumpridas e se os gastos 
realizados obedeceram aos ditames da lei, da moral e da 
ética. 
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Trazendo a nossa análise para a prestação de contas do 
Governador propriamente dita, referente ao exercício de 
1994, corroboramos a decisão da Corte de Contas, que, após 
acurada e exaustiva análise, emitiu parecer prévio favorável 
à aprovação da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da prestação de 

contas do Governador do Estado referente ao exercício de 
1994, com a apresentação do segui~:e projeto de resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 500/95 
Aprova a prestação de contas do Governo do Estado de Minas 

Gerais referente ao exercício de 1994. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q - Fica aprovada a prestação de contas do Governo do 

Estado de Minas Gerais referente ao exercício de 1994. 
Art. 2Q -Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Clêuber Carneiro, relator-

Romeu Queiroz - Marcos Helênio Glycon Terra Pinto 
Geraldo Rezende. 
-Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização 

Financeira, para apresentação de emenda, pelo prazo de dez 
dias, nos termos do§ 1Q do art. 230 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 501/95 
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Nossa 

Senhora da Conceição, com sede no Município de São Miguel do 
Anta. 

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

Musical Nossa Senhora da Conceição, com sede no Município de 
São Miguel do Anta. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de setembro de 1995. 
Ermano Batista 
Justificação: Quando apresento um projeto de lei declarando 

de utilidade pública uma corporação musical, sinto-me 
orgulhoso e plenamente realizado em poder ajudar de alguma 
forma para a manutenção e a proliferação de corporações 
musicais em nossas comunas. 

Essa alegria apareceu agora ao fazer esta justificação para 
atender aos pedidos da diretoria e dos membros da Corporação 
Musical Nossa Senhora da Conceição, no Município de São 
Miguel do Anta. 

O nosso povo interiorano precisa de cultura e 
entretenimento e nada melhor que as nossas bandas para 
proporcionar tudo isso. 

Há que ressaltar as grandes disputas ocorridas em festivais 
famosos que se realizam em todos os recantos de Minas Gerais 
e do Brasil. 
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São esses os meus argumentos para convencer os pares da 
Casa a aprovarem este projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 759/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 

formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com 
vistas à reforma e à ampliação da cadeia pública no 
Município de Bocaiúva. 

NQ 760/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública 
vistas à reforma e à ampliação da cadeia pública 
Município de Montes Claros. 

seja 
com 

no 

NQ 761/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à liberação de recursos para 
pavimentação urbana nc Município de Francisco Sá. (-
Distribuídos à Comissão oe Administração Pública.) 

NQ 762/95, do Deputado Jorge Hannas, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à criação 
de instituto de pesca e aqüicultura no Estado. (- À Comissão 
de Meio Ambiente.) 

NQ 763/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Estrela do Oeste, localizada no Município de 
Divinópolis, por seus 72 anos de existência. (-À Comissão 
de Educação.) 

NQ 764/95, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da 
Fazenda com vistas à redução da alíquota do ICMS para 12% 
nas operações de venda de caroço de algodão. (- À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

Do Deputado Ivair Nogueira, solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei nQ 451/95. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à ~esa comunicações dos Deputados 

José Braga, Wanderley Ávila e Alberto Pinto Coelho e das 
Comissões de Meio Ambiente e de Educação. 

o Sr. Presidente -
Carneiro. 

Oradores Inscritos 
Com a palavra, o Deputado Clêuber 

O Deputado Clêuber Carneiro Recebi ontem, no meu 
gabinete, os Prefeitos de Montalvânia, Capitão Enéas, 
Buritizeiro e o meu querido ex-Prefeito de Bocaiúva, Wan-
Dick Dumont. Recebo hoje os Prefeitos de Icaraí e Manga. 
A tônica é uma só: a situação preocupante, a travessia de 

dificuldades, tudo agravado pela seca, que é permanente em 
nossas vidas. O pior é que a água de superfície míngua, e a 
água do lençol freático, a dos poços artesianos, parece 
secar, diminuindo a vazão de forma assustadora. Esse é um 
fatn novo, que aumenta nossa preocupação. Ninguém se 
acostuma com a seca, embora ela nos atormente sempre. A 
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verdade é que essa é uma questão seriíssima. Desestrutura o 
Poder público e prejudica profundamente o homem. Já não sei 
se podemos repetir Euclides da Cunha e afirmar que "o 
sertanejo é, antes de tudo, um forte". Estamos nos 
definhando, estamos sendo, sistematicamente, destruídos; até 
a esperança já nos falta. 

A seca não é um problema conjuntural em nossa região; não é 
cíclica, nem periódica; ela é permanente, é estrutural. Por 
isto é que nos ressentimos da falta de investimentos 
Públicos; por isto é que a paralisação das obras nos causa 
tanto mal. Por isto é que clamamos por uma distribuição mais 
justa de rendas. Reconhecendo, embora, o imediatismo das 
ajudas que cheiram caridade e agradecendo as cestas básicas 
e os caminhões-pipa, temos convicção de que essas medidas 
não saciam nossa fome e nossa sede de justiça. Urgem 
atitudes de coragem e de determinação. Clama-se por uma 
posição firme do Governo. Essa é uma situação que passamos a 
questionar no plano ético. Há mais de 100 anos, D. Pedro II 
já se dispunha a vender as jóias da Coroa para salvar o 
Nordeste da seca. 

Minas tem o seu Nordeste, o seu polígono da seca, o seu 
calcanhar-de-aquiles. 

A seriedade que hoje se exige do Governo há que nortear 
medidas e comportamentos que determinem mudanças nesse 
quadro. Há que se ter um tratamento diferenciado para uma 
região que é desigual e que sempre foi meio esquecida e meio 
abandonada. 

A construção de pequenas barragens e a perenização de 
nossas aguadas parece-nos fundamental nessa luta. São 
instrumentos de pequena monta e que resolvem o problema. 

Não precisamos vender as jóias da Coroa, e nem as temos; 
precisamos, sim, é de solidariedade e determinação. Tudo por 
uma questão de consciência. Tudo por uma questão ética. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) -A Presidência 

interrompe os trabalhos ordinários, nos term~: do § 1Q do 
art. 23 do Regimento Interno, para dar prosseguimento ao 
Ciclo Nacional de Debates - Autogestão: Associativismo e 
Cooperativismo. 
-A ata da parte interrompida será publicada em outra 

edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - Esta Presidência verifica, 
inexistência de "quorum" para continuação dos 
encerra a reunião, convocando os Deputados para 
de debates de amanhã, dia 29, às 9 horas, e para 
também de amanhã, às 14 horas, nos termos do 
convocação. Levanta-se a reunião . 

ordinários. 

de plano, a 
trabalhos e 
a ordinária 
a especi a 1, 
edita 1 de 

ATA DA 41a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 21 DE SE:EMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila, 
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Sebastião Navarro Vieira e Ibrahim Jacob 
SUMÁRIO: ABERTURA- la PARTE: Ata - 2a PARTE(ORDEM DO DIA): 

Prosseguimento da votaÇão, em turno único, do Projeto de Lei 
nQ 343/95; renovação da votação da Emenda nQ 94; questões de 
ordem; chamada de votação secreta; questões de ordem; 
rejeição; questão de ordem; votação da Emenda nQ 41; 
discurso do Deputado Carlos Pimenta; aprovação; registro de 
presença; votação da Emenda nQ 13; discurso do Deputado 
Jorge Hannas; rejeição; votação da Emenda nQ 98; discurso do 
Deputado Durval Angelo; chamada de votação secreta; 
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação -
ENCERRAMENTO. 

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

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta -Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro- Dílzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento 
Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Ivo José -João Batista de Oliveira- 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 Olívia- Mauri Torres 
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio - Simão Pedro Toledo. 
O Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob) -A lista de 

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

1ª PARTE 
Ata 

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA) 
o Sr. Presidente-- Nos 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. 

Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto de 
Lei nQ 343/95. A Presidência vai proceder a renovação da 
votação da E~enda nQ 94, por escrutínio secreto. 

Questões de Ordem 
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O Deputado Ronaldo Vasconcellos Sr. Presidente, 
apresentei essa emenda e pedi o destaque dela apenas para 
possíveis articulações. 

O Deputado Romeu Queiroz solicitou-me que a retirasse, mas 
achei por bem não o fazer, para não confundir os Deputados, 
pois pensariam que eu estava retirando minha outra emenda, 
que trata da vinculação das regiões administrativas à SEAM, 
na qual tenho real interesse. Isso ia criar uma confusão na 
cabeça de alguns Deputados, confusão proposital, é lógico. 
Mas, nesse caso específico, quero dizer que os Deputados 
podem e devem votar "não", porque, assim, a cidade de 
Oliveira ficará ligada à macrorregião de Lavras. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente, 
estamos observando que não existe "quorum" para a votação 
nem tampouco para a continuação dos nossos trabalhos, 
principalmente depois do pedido feito pelo Deputado Ronaldo 
Vasconcellos no sentido de retirar a sua emenda. 

O Sr. Presidente - Estamos em fase de votação, razão pela 
qual não podemos deferir o requerimento do ilustre Deputado. 
No decorrer da votação, verificaremos a existência ou não de 
"quorum". Convido, para atuarem como escrutinadores, os 
Deputados Ajalmar Silva e José Henrique. Com a palavra, o 
1Q-Secretário, Deputado Rêmolo Aloise, para proceder à 
chamada dos Deputados. 

O Sr. lo-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a 
chamada.)-

- Depositaram seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise Maria José 

Haueisen- Ibrahim Jacob - Ant6nio Júlio- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Anderson Adauto - Ant6nio Roberto - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto- Carlos Pimenta- Dilzon Melo- Dimas Rodrigues 
- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas- José Henrique- José Maria Barros 
-Luiz A~tõnio Zanto- Maria Olívia- Olinto Godinho- Paulo 
Piau Paulo Schettino Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo. 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A 
Presidência solicita aos escrutinadores que procedam à 
abertura da urna e à verificação da coincidência do número 
de sobrecartas com o de votantes. 

- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente -Votaram 39 Deputados; foram encontradas 

na urna 39 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência 
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos 
votos. 

Questões de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, ontem à noite, 

tivemos uma votação tranqüila, mas, hoje pela manhã, já 
começamos novamente com um processo que derigre a imagem do 
Poder Legislativo. O Sr. Presidente já havia anunciado o 
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processo de abertura da urna, e alguns Deputados ainda lá se 
encontravam (na cabine, buscando cédulas para o processo de 
votação). Entendemos que isso, mais uma vez, demonstra a 
falta de seriedade no processo das votações. Esperamos que a 
Mesa, que é responsável por conduzir bem os trabalhos e 
cumprir o Regimento Interno desta Casa, possa fazê-lo, 
porque hoje já 1n1c1amos um processo de votação que 
consideramos viciado, pois fere o Regimento Interno e coloca 
em risco os resultados que forem anunciados. Isso faz com 
que a Mesa não inspire em nós, Deputados, a confiança que 
precisamos nela ter, no que diz respeito à condução dos 
trabalhos. Queremos deixar aqui o nosso protesto e dizer que 
esse tipo de votação realmente nos dá o direito de duvidar 
dos resultados que forem apresentados. 

O Sr. Presidente - A Mesa não acata, não aceita as palavras 
de V. Exa., ofensivas à lisura e à seriedade do trabalho dos 
que compõem esta Mesa Diretora. 

O Deputado Gilmar Machado Mas foi exatamente o que 
aconteceu! 

O Sr. Presidente - Os votantes haviam sido chamados; sua 
presença já havia sido assinalada, e eles estavam em fila de 
votação. A Presidência entendeu que eles já haviam votado e 
determinou a abertura da urna, para a conferência, quando, 
na realidade, eles se preparavam para a votação, já tendo, 
inclusive, sido assinaladas suas presenças pei~ Sr. 1Q-
Secretário. 

O Deputado Gilmar Machado -O Regimento Inter~o é claro, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência não aceita as palavras de 
V. Exa., pois ofendem a direção desses trabalhos. 

O Deputado Durval Ângelo Sr. Presidente, preside o 
processo de votação quem está presidindo os trabalhos. V. 
Exa. determinou que se abrisse a urna e se fizesse a 
contagem. Após essa determinação de V. Exa., cinco votos 
foram colocados na urna. Então, solicito, que realmente ... 
O Sr. Presidente - Os Deputados que já estavam com seus 

nomes assinalados já haviam apanhado suas cédulas. 
Evidentemente, a abertura da urna se dá após a colocação do 
último voto. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, concluindo, acho 
que o correto, para que, realmente, haja coerência com as 
palavras de V. Exa., é que se repita o processo, porque a 
determinação da Mesa não foi cumprida. 

O Sr. Presidente O processo de votação foi legal, 
transparente, e a Presidência não acata a sua solicitação. A 
Presidência solicita ... 

O Deputado Durval Ângelo - Este Deputado concorda com as 
palavras do Lider Deputado Gilmar Machado. Ele tem razão no 
que diz. 

O Sr. Presidente A Presidência determina aos 
escrutinadores que abram a urna e apurem os votos. 

O Deputado Ermano Batista Sr. Presidente, o 
questionamento dos ilustres Deputados Gilmar Machado e 
Durval Ângelo é impertinente, improcedente, uma vez que o 
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processo de votação pode ser fiscalizado por qualquer 
Deputado deste Plenário. E qualquer ato ou procedimento que, 
durante o processo de votação, se afigurar irregular, deve 
receber, naquele devido momento, a impugnação. E isso não 
aconteceu. Depois do fato consumado - que me desculpem os 
ilustres Deputados -, vêm aqui, demagogicamente, tripudiar 
sobre a honra da Casa; eles vivem dizendo que isso denigre, 
é reprovável, mas, na verdade, no momento certo, não têm o 
procedimento que o parlamentar deve ter. Durante o processo 
de votação, se, porventura, houver algum ato que possa, 
realmente, denegrir a imagem da Casa, deve ser impugnado, 
como ocorre em qualquer processo eleitoral. Por analogia, 
esse deve ser o procedimento, e não, outro, demagógico; é 
este na verdade, que está acontecendo. 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 
Ermano Batista. 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, segundo o nosso 
Regimento Interno e o Deputado Ermano Batista, temos que 
fazer o recurso no momento correto, e o momento correto que 
temos para fazê-lo é aquele em que o Presidente coloca ... 

O Sr. Presidente - Qual o artigo que V. Exa. citou? 296? 
O Deputado Gilmar Machado- Exato. Estamos solicitando a v. 

Exa que o processo de votação seja feito segundo os trâmites 
normais. E o trâmite normal do processo de votação que 
consta no Regimento Interno é o seguinte: primeiro se 
coloca, se declara; enquanto isso é colocado, V. Exa. teria 
que fazer a conferência, e esta só pode ser feita após todos 
os parlamentares terem votado. 

O Sr. Presidente - Evidentemente. E foi isso que ocorreu, e 
foram encontrados na urna 39 votos. Matéria vencida, Sr. 
Deputado. 
o Deputado Gilmar Machado -Estou fazendo o recurso da 

impugnação, a que tenho direito, e no momento correto. Não 
foi, ainda, declarado o resultado. O momento de eu fazer o 
recurso é durante ... 
o Sr. Presidente - Foi declarado o resultado do número de 

votantes e da conferência do número de sobrecartas. Assunto 
vencido, Sr. Deputado. 

O Deputado Gilmar Machado -Estou recorrendo disso. É um 
direito que tenho. 

O Sr. Presidente- V. Exa. deve formalizar o recurso. 
O Deputado Gilmar Machado- Estou, exatamente, formalizando 

o meu recurso, Sr. Presidente, através de questão de ordem; 
dessa forma o Regimento me permite fazer recurso. 

O Sr. Presidente- O art. 296, citado por V. Exa., fala da 
convocação de reunião especial para ouvir o Sr. Governador 
do Estado. 

O Deputado Gilmar Machado- O senhor está lendo errado. É 0 
art. 269, Sr. Presidente; é só conferir o Regimento Interno. 
O que gostaria de colocar, e mais uma vez vou fazê-lo, no 
momento correto, é o seguinte: queremos que haja 
transparência e que o processo transcorra normalmente 
porque a forma de votação secreta não foi deferida por nós: 
Se querem fazer, vamos fazer a coisa correta, e que V. Exa. 
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observe, primeiro, se todos votaram, para, depois, então, 
continuar o processo, porque isso, realmente, dificulta o 
trabalho. E o tumulto não foi criado por nós; se o processo 
tivesse sido normal, não questionaríamos, como ontem. 
O Sr. Presidente - o processo de votação foi normal. e a 

lisura do processo é testemunhada por V. Exa., que estava 
aqui, acompanhando. o Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente, 
solicito a palavra, pela ordem. 
O Sr. Presidente - A questão de ordem será concedida se for 

sobre o processo de votação. O nobre Deputado deverá citar o 
artigo do Regimento Interno. 
Votaram "sim" 3 Deputados; votaram "não" 35 Deputados. 

Houve 1 voto em branco. Está rejeitada a Emenda nQ 94. 
Questões de Ordem 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, estamos 
vivendo nesta Casa, momentos de constrangimento que, para 
uns, são motivo de riso, mas acho que isso compromete a 
lisura que deve haver na direção dos trabalhos. Anteontem, 
já houve um fato lamentável: depois de contados os votos e 
anunciado o resultado das eleições, o processo de votação 
foi anulado e houve outro no dia seguinte. Hoje, estamos 
presenciando momentos desagradáveis que teriam sido evitados 
se o painel eletrônico estivesse funcionando. Há mais de um 
ano temos esse painel enfeitando esta Casa, só servindo para 
mostrar o nosso nome; os votos não são registrados. O painel 
também serve para votação secreta. Queremos que esta Casa 
tenha a lisura necessária e que a Mesa, da qual faço parte, 
resolva colocar o painel em funcionamento. 
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras da Deputada 

Maria José Haueisen. A Presidência reafirma sua plena 
convicção da lisura dos atos de votação. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Aqui há dois pesos 
e duas medidas. Faço coro com a Bancada do PT nesta Casa e 
com a companheira Maria José Haueisen. Se foi gasto dinheiro 
público com um painel deste valor, está na hora de colocá-lo 
em funcionamento. A Mesa deve responsabilizar-se pelas 
atitudes e pelos atos que aqui já foram denunciados. 
Sr. Presidente, V. Exa. tem que constatar que, todos os 

dias, está havendo irregularidades na votação. Está na hora 
de resolvermos isso, colocando o painel em funcionamento. 
Quanto é gasto do dinheiro da Assembléia Legislativa, do 
dinheiro público e do povo mineiro para a manutenção desse 
painel, simplesmente, para o Deputado chegar aqui, bater o 
nome e acender? Quando o Braga, companheiro e Líder, coloca 
que é votação secreta, o painel também funciona. Então, está 
na hora de a Mesa entender que os tempos estão mudando e a 
Casa está evoluindo. Pagar manutenção sem usar fica difícil. 
O Governador do Estado - V. Exa. sabe perfeitamente disso -
é econômico na conduta e na utilização do dinheiro público. 
Gostaria que a Mesa Diretora, na qual votei e que elegi, 
fosse também econômica nesse sentido. 

T -
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Não há questão de ordem a ser 
as palavra do Deputado Alencar da 

Em votação, a Emenda nQ 41. Para encaminhá-la, com a 
palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos p;menta - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Antes de encaminhar a votação dessa emenda de nossa autoria, 
que foi destacada, queremos, em nosso nome e em nome do 
Partido Liberal. apresentar as nossas condolências ao 
companheiro Deputado Francisco Ramalho pelo passamento da 
sua progenitora e registrar, também, a tristeza nossa e dos 
companheiros Deputados, dando a nossa força ao Deputado 
Péricles Ferreira, que também está passando por momentos 
difíceis com sua mãe, que se encontra em estado bastante 
grave. Ontem, o Deputado Péricles Ferreira, numa 
demonstração de responsabilidade e de interesse para com o 
nosso Estado, estava aqui, presente na reunião até altas 
horas da noite, mesmo sabendo que a sua família passa por um 
momento de dor. 
Sr. Presidente, pedimos aos Deputados o apoio à nossa 

emenda, porque ela determina também algumas funções das 
administrações regionais. Através dela, as Prefeituras do 
Estado serão auxiliadas, principalmente na execução d~ 
projetos de infra-estrutura urbana e saneamento básico. E 
uma emenda que, se vier a ser aprovada e vier a fazer parte 
do contexto do projeto, em muito auxiliará as Prefeituras do 
nosso Estado, principalmente no tocante ao saneamento 
básico. Sabemos que uma Prefeitura, para executar um 
projeto, por exemplo, de rede de esgoto, na sua cidade, tem 
dificuldades, pois é um projeto caro, que é da sua 
responsabilidade. Com a aprovação da emenda, as Prefeituras 
poderão contar com esse importante instrumento de auxílio. 
Só para exemplificar, das Prefeituras do Norte de Minas, ou 
seja, dos 55 municípios do Norte de Minas, mais ou menos 50 
Prefeituras não contam com serviços de rede de esgoto. Todas 
elas nos procuraram e pediram para que intercedêssemos junto 
à COPASA, pois são projetos caros, que fogem às condições de 
cada município. 

Então, pedimos aos companheiros Deputados que nos auxiliem 
nessa emenda, pois ela vai acrescentar e enriquecer o 
projeto do Governador e, certamente, trará bastante 
benefício aos municípios mineiros. Muito obrigado. 

O Sr. Pres;dente - Com a palavra, o Sr. 1g-Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados. 
O Sr. 1o-Secretár;o- (-Faz a chamada.) 
- Depositaram seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Álvaro Antônio -Antônio 
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho Arnaldo 
Penna- Carlos Murta- Carlos Pimenta- Dílzon Melo- Dinis 
Pinheiro - Durval Ângelo Francisco Ramalho Geraldo 
Nascimerto Gilmar Machado Hely Tarquínio Ivair 
Nogueira- Ivo José -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
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Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis -Maria Olívia- Olinto Godinho- Paulo Piau-
Paulo Schettino - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Simão Pedro Toledo. 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. 
o Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados; foram encontradas 

42 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita 
aos escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 
- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados; votou "não" 

1 Deputado; houve 1 voto em branco. Está, portanto, aprovada 
a Emenda nQ 41. 

Registro de Presença 
o Sr. Presidente- A Presidência registra a presença dos 

ex-Deputados Alcyr Nascimento e Vitor Penido, que nos dão a 
honra de suas visitas. 

o Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 13. Para 
encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Jorge Hannas. 
o Deputado Jorge Hannas - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, logo que foi anunciada a criação das regiões 
administrativas no Estado, passando os olhos pelo mapa de 
Minas Gerais, sobretudo pe1a Região Leste de Minas, 
verifiquei que a cidade mais bem colocada é a cidade de 
Manhuaçu. A1i se dá o cruzamento das duas maiores rodovias 
do Pais, a BR-116 e a BR-262. 

Manhuaçu é um município próspero, que já concorreu 
generosamente para os cofres do Estado na arrecadação de 
ICMS, ficando, durante anos e anos, entre os 22Q e o 25Q 
lugares, no que diz respeito ao recolhimento de ICMS, 
passando à frente das grandes cidades do Leste Mineiro. 

Numa reportagem feita há anos, um dos grandes jornais do 
Pais publicou, com muita ênfase, que o Município de Manhuaçu 
era o maior produtor de café do mundo. 

Por sua localização privilegiada, Manhuaçu tem ligação 
asfáltica com todos os municípios da região. Entendo que, 
pela colocação geográfica do município, pela sua condição 
econômica, pela sua tradição e, sobretudo, pela contribuição 
que deu aos cofres do Estado, Manhuaçu deveria ser 
contemplada como sede de uma região administrativa. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Com a 
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos 
Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) (- Faz a 
chamada.) 

- Depositaram seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

-Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob- Ajalmar Silva 
Alencar da Silveira Júnior Antônio Andrade Antônio 
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Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
- Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro- Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Durval Ângelo-
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jorge Hannas - José Braga - José Henrique José Maria 
Barros - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Maria Olívia- Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino- Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo. 

O Sr. Presidente A Presidência recomenda aos 
escrutinadores que procedam à abertura da urna e à 
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o 
de votantes. 

- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente - Votaram 45 Deputados; foram encontradas 

45 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita 
aos escrutinadores que procedam à apuração dos votos. (-
Pausa. ) 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram a favor 18 Deputados; votaram 

contra 27 Deputados. Portanto, está rejeitada a Emenda nQ 
13. 
Votação da Emenda nQ 98. Para encaminhá-la, com a palavra, 

o Deputado Durval Ângelo. 
o Deputado Durval Angelo- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

a emenda do Deputado Gilmar Machado retorna com a nova 
redação. O art. 8Q foi suprimido no substitutivo. Na 
proposta original do Governo, previa-se que a definição da 
área de atuação das unidades regionais existentes, bem como 
a locação de cidades, se fizesse por decreto. O nosso 
entendimento é que não se pode criar cargos sem defini-los 
nem criar órgãos sem definir sua área de intervenção e 
atuação. Nossa proposta é pela inclusão da Emenda nQ 98, que 
determina que tal procedimento seja por lei. Isso resgata a 
importância do Poder Legislativo na definição da área de 
abrangência das regionais, além de acabar com muitos 
problemas advindos disso, como a mudança da vinculação, no 
nível das superintendências educa:ionais, de saúde, etc. 
Nesse sentido, solicitamos ~Je se vote a favor da emenda e 
pela rejeição do parecer. ~a forma como está, no art. 7Q, 
deu-se o acatamento da emenda do Deputado Bonifácio Mourão, 
que garante que a definição dos cargos será por lei. 
Entendemos que, para as áreas de atuação das regionais, o 
procedimento tem q~e ser o mesmo. Seria importante para o 
resgate do Poder Legislativo a aprovação da emenda do 
Deputado Gilmar Machado. 
o Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Com a 

palavra, o Sr. 1Q-Secretário, para proceder à chamada dos 
Deputados. 
o Sr. lQ-Secretário- (-Faz a chamada.) 
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O Sr. Presidente - Votaram 31 Deputados. Encontram-se nas 
Comissões 6 Deputados. Não há "quorum" para votação. A 
Presidência torna-a sem efeito. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Tendo em vista que o Projeto de Lei nQ 

343/95 está sobrestando as demais matérias na pauta, a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já pub!~cada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 26 DE SETEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 
Ibrahim Jacob 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 
DIA): Questão de ordem- Discussão e votação de proposições: 
Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto de Lei 
nQ 343/95; renovação da votação da Emenda nQ 101, destacada; 
questão de ordem; rejeição; votação da Emenda nQ 22, 
destacada; discurso do Deputado Gilmar Machado; rejeição; 
requerimento do Deputado Gilmar Machado; deferimento; 
votação da Emenda nQ 37, destacada; discurso do Deputado 
Jorge Hannas; rejeição - Discussão, em 2Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 367/95; discurso do Deputado Marco Régis; 
encerramento da discussão; questão de ordem - ENCERRAMENTO. 

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

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

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

1ª PARTE 
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Ata 
- A Deputada Maria José Haueisen, 2ª-Secretária, procede à 

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

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
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 da matéria constante 
na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, de acordo com o 

inciso XII do art. 246 do Regimento Interno da Casa, há duas 
semanas apresentamos um requerimento pedindo informações, 
por escrito, ao Secretário, em razão de o Governo ter 
enviado a esta Casa uma ser1e de medidas, um conjunto de 
sete projetos e duas propostas de emenda à Constituição que 
mexem profundamente com a estrutura do Estado. 

Um dos projetos diz respeito a um processo de endividamento 
do Estado de mais de R$1.200.000,00; outro, à venda de 34% 
das ações da CEMIG e do BEMGE, que somam recursos 
consideráveis. Ao mesmo tempo, estabelecem definições e 
investimentos em outras áreas. Como os projetos estão em 
regime de urgência, as comissões que os analisam reúnem-se 
conjuntamente. Por isso, queremos saber quando será colocada 
em votação a questão de ordem que formulamos à Mesa no 
requerimento que apresentamos, porque, depois de colocado em 
votação, ainda vai ser mandado para o Executivo e, enquanto, 
isso, temos que votar nas comissões, sem as informações 
necessárias. Quando temos de dizer que não nos são prestadas 
as informações para debater os projetos, dizem que estamos 
extrapolando, o que não é verdade. 

Assim, gostaríamos de perguntar à Mesa, pois o Regimento 
definiu, cumprimos o Regimento, entregamos o requerimento, 
quando é que vai ser colocado em votação, para que possamos 
saber qual vai ser nosso comportamento nas comissões. São 
projetos extremamente graves, e precisamos ter informações, 
pois sem elas fica difícil votar. Se começamos um processo 
de obstrução, vão dizer que não estamos querendo contribuir 
com o Estado, que queremos prejudicá-lo. Estou fazendo esse 
alerta porque já é a segunda vez que pedimos à Mesa 
esclarecimentos sobre esse requerimento. Esperamos receber 
uma resposta ráoida e esperamos que o requerimento seja 
votado, para c_~ possamos travar o debate com conhecimento 
de causa, ao ir ~s de fazermos debates estéreis. 
o Sr. Presidente - Procede a questão de ordem do Deputado 

Gilmar Machado. Esta Presidência está tomando conhecimento, 
agora, do requerimento, se informou e ele será, a partir de 
amanhã, agilizado. Como é um pedido de informações, passa 
pela Mesa da Assembléia, e vamos agilizá-lo amanhã, na 
reunião matutina, para que seja trazido a Plenário. Procede, 
pois, a questão de ordem de S. Exa., no sentido da urgência 
do requerimento. 

Discussão e Votação de Proposições 
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O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno 
único, do Projeto de Lei nQ 343/95, do Governador do Estado, 
que institui as regiões administrativas no Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. Renovação da votação, por 
escrutínio secreto, da Emenda nQ 101, destacada, que recebeu 
parecer pela rejeição. A Presidência convida os Deputados 
Dílzon Melo e Carlos Murta para atuarem como escrutinadores. 

Questão de Ordem 
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, por que V. Exa. 

não convida os Deputados Gilmar Machado e Irani Barbosa para 
atuarem como escrutinadores nos projetos do Governo, 
principalmente quando for votação secreta? No projeto do 
funcionalismo, v. Exa. poderia nos convidar. Teríamos muita 
honra em sermos escrutinadores e também em atuar como 
fiscais de votação. 

O Sr. Presidente - A Presidência aceita a sugestão do 
Deputado, mas não abre mão de indicar os escrutinadores. 
Convido os Deputados Dílzon Melo e Carlos Murta para atuarem 
como escrutinadores, e ao 1Q-Secretário solicito que proceda 
à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) 
chamada.) 

(-Faz a 

- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano 

Batista- Antônio Júlio - Aílton Vilela- Ajalmar Silva-
Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior- Álvaro 
Antônio - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro 
-Antônio Roberto- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio 
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dílzon Melo- Dimas Rodrigues - Geraldo Nascimento- Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gilmar Machado- Hely Tarquínio 
- Irani Barbosa- Ivo José- João Batista de Oliveira- João 
Leite- Jorge Eduardo de Oliveira -Jorge Hannas- José 
Henrique - José Maria Barros - Luiz Antônio Zanto - Marco 
Régis- Maria Olívia- Mauri Torres- Olinto Godinho- Paulo 
Schettino- Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo. 

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

- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 47 

Foram encontradas na urna 47 sobrecartas. 
conferem. Solicito aos escrutinadores que 
apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração. 

Deputados. 
Os números 
procedam à 

O Sr. Presidente - Votaram a favor 6 Deputados. Votaram 
contra 41 Deputados. Portanto, está rejeitada a Emenda nQ 
101. 

Em votação, por escrutínio secreto, a 
destacada, que recebeu parecer pela 
enc~minhar a votação, com a palavra, o 
Machado. 

22, 
Para 

GilMar 

Emenda nQ 
rejeição. 
Deputado 
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O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados 
e Sras. Deputadas, caso seja rejeitada a Emenda nQ 22, de 
autoria do Deputado José Bonifácio, gostaríamos, desde já, 
de retirar o destaque da Emenda nQ 23, tendo em vista que 
ela tem o mesmo teor da emenda supracitada. Essa emenda tem 
quase o mesmo teor de uma que já apresentamos, só que um 
pouco mais complexa. Ela diz o seguinte: "Acrescente-se ao 
art. 4Q o inciso XI". Diz ainda que será constituído- seria 
uma definiç~o "a posteriori" -um conselho regional para que 
em cada região administrativa possam ser ouvidas as várias 
entidades representativas da sociedade, para que possamos 
ter a definiç~o das suas prioridades. Assim, a comunidade 
teria condições de interferir no processo da administração, 
que entendemos muito importante. 

Na medida em que o processo democrático avança no Pais, as 
formas de participaç~o popular precisam ser aperfeiçoadas 
cada vez mais, para assegurar maior conhecimento e certeza 
da definiç~o de critérios mais próximos da realidade da 
nossa comunidade. Nós temos que assegurar essa participação. 
É com esse espírito que defendemos e elogiamos a iniciativa 
do Deputado José Bonifácio, colocando o nosso voto favorável 
a sua emenda. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Em votação, a Emenda nQ 22. Solicito ao 
1Q-Secretário que proceda à chamada dos Deputados. 
O Sr. Secretário- (-Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise- Maria 

José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -Antônio 
Júlio- Ailton Vilela- Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
-Antônio Andrade- Antônio Genaro- Arnaldo Penna- Bilac 
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dilzon Melo- Dimas Rodrigues - Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
Pereira- Gilmar Machado- Hely Tarquinio- Irani Barbosa-
Ivo José -João Batista de Oliveira- Jo~o Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas -José Henrique- José 
Maria Barros - Luiz Antônio Zanto - Marco Régis - Maria 
Olivia- Mauri Torres -Miguel Barbosa- Olinto Godinho-
Paulo Schettino - Raul Lima Neto- Romeu Queiroz- Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Sim~o 
Pedro Toledo . 

O Sr. Presidente- Solicito aos escrutinadores que procedam 
à abertura da urna, para que possamos verificar a 
coincidência do número de sobrecartas com o número de 
votantes. 

- Procede-se à verificaç~o. 
O Sr. Presidente- Votaram 47 Deputados. Foram encontradas 

na urna 47 sobrecartas. Os números conferem. Solicito aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuraç~o . 
O Sr. Presidente - Votaram a favor 6 Deputados. Votaram 

contra 41 Deputados. Portanto, está rejeitada a Emenda nQ 
22. 
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Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que 
solicita a retirada do pedido de destaque da Emenda nQ 23. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. 

Em votação, por escrutínio secreto, a Emenda nQ 37, 
destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Com a palavra, 
o Deputado Jorge Hannas, para encaminhar a votação. 

O Deputado Jorge Hannas* - Sr. Presidente, a Emenda nQ 37 
foi apresentada pelo Deputado Paulo Piau. Por motivo de 
força maior ele não pôde estar presente a esta reunião e me 
incumbiu de fazer a defesa de sua emenda. Ele diz o 
seguinte. (- Lê:) 

"Razão da Emenda nQ 37 ao Projeto de Lei nQ 343/95 
Minha proposta não tem caráter pessoal. Eu a fiz com o puro 

interesse de colaborar com a administração de Eduardo 
Azeredo, porque sou também responsável, pois ajudamos a 
elegê-lo. 
Viçosa tem todas as condições de ser sede de uma 

administração regional. 
Cidade-pólo, possuidora da infra-estrutura necessária, 

abriga, por obra do Presidente Artur da Silva Bernardes, a 
Universidade Federal de Viçosa. escola de grande conceito, 
onde estudam 8 mil alunos de 25 cursos de graduação e 30 
cursos de pós-graduação. 
Sendo a finalidade principal das administrações regionais a 

busca do desenvolvimento regional, Viçosa tem uma das 
melhores condições de dar um suporte. Peço aprovação. 

Paulo Piau" 
O Deputado Paulo Piau conclui pedindo o apoio dos prezados 

colegas. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente- Em votação, a Emenda nQ 37. Com a 

palavra, o 1Q-Secretário, para proceder à chamada dos 
Deputados. 
O Sr. Secretário - (-Faz a chamada.) 
Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano 

Batista- Antônio Júlio - Aílton Vilela- Ajalmar Silva-
Álvaro Antônio - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo 
Penna- Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos Murta 
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo Dimas 
Rodrigues - Elbe Brandão Francisco Ramalho Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Hely Tarquínio-
Irani Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo de 01 iveira -
Jorge Hannas - José Henrique - José Maria Barros - Marcelo 
Cecé- Marcelo Gonçalves -Marco Régis- Maria Olívia 
Mauri Torres -Miguel Barbosa- Miguel Martini Olinto 
Godinho- Paulo Schettino- Raul Lima Neto - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Sebastião Helvécio 
- Simão Pedro Toledo. 
o Sr. Presidente- Solicito aos escrutinadores que procedam 

à abertura da urna para verificação da coincidência do 
número de sobrecartas com o de votantes. 
- Procede-s~ à verificação. 



2 
G 

"' ~ . ., 
E o :s 
CJ 
111 

"' E 
Q) 

.'"0 
(/) 

"' 'C 

"' CJ 

·~ 
"' ;; 
c. 
o 
111 
111 
Q) 

ã 
E 

797 

O Sr. Presidente - Vota~am 45 Deputados. Foram encontradas 
45 sobrecartas. Os numeras conferem. Solicito aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração. 
O Sr. Presidente- Votaram a favor 5 Deputados. Votaram 

contra 40 Deputados. Está rejeitada a Emenda nQ 37. Está, 
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nQ 
343/95 na forma do Substitutivo nQ 1, com as Emendas nQs 41, 
100, 110 e 111. Ficaram prejudicadas as Emendas nQs 15, 25 a 
30, 32, 33, 39, 44, 56 a 62, 67, 70, 73, 79, 87, 90, 96, 
102, 104 a 106 e 109. Foram rejeitadas as Emendas nQs 13, 
14, 16 a 24, 31, 34 a 38, 40, 42, 43, 45 a 55, 63 a 66, 68, 
69, 71, 72, 74 a 78, 80 a 86, 91 a 95, 97 a 99, 101, 103, 
107 e 108. À Comissão de Redação. 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 367/95, do 

Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual de Saúde -
FES- e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1Q turno, com as Emendas nQs 1 a 5, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Para discutir, com a 
palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

quando chega ao Plenário, para votação em 2Q turno, o 
Projeto de Lei nQ 367/95, que cria o FES, queremos tecer 
algumas considerações a respeito de emendas apresentadas a 
ele. Temos aqui a Emenda nQ 1, cujo destaque foi pedido pelo 
nobre colega Deputado Miguel Martir'. que exclui as 
fundações do Fundo. Especificamente, temos a HEMOMINAS, a 
Fundação Ezequiel Dias e a FHEMIG. Como Conselheiro do 
Conselho Estadual de Saúde, queremos pedir, diante do 
princípio da unicidade do FES, que essa emenda seja 
rejeitada, porque entendemos - e esse também é o desejo do 
Secretário da Saúde que essa unicidade deve ser 
preservada, e as fundações de saúde do Estado, 
principalmente a FUNED, a HEMOMINAS e a FHEMIG passem a 
constituir o FES. 

A Emenda nQ 2, que prevê a representação de um membro da 
Comissão de Saúde, será votada em bloco, juntamente com a 
Emenda nQ 3, que apenas faz mudanças no texto legal do 
inciso V do art. 2Q. Essa emenda simplesmente exclui 
terminologias como SIA, SUS e sistema hospitalar, pois 
sabemos que essas terminologias mudam ao sabor das 
administrações. A legislação está excluindo terminologias de 
sistema ambulatorial e hospitalar do texto, mas continua 
mantendo o texto básico, que é a assistência a pacientes que 
necessitem e que essa assistência não esteja incluída nos 
sistemas de pagamento ambulatorial e hospitalar do SUS. 

A Emenda nQ 4 é muito importante e deverá ser votada em 
bloco, sem destaque. É uma emenda que vai possibilitar a 
revogação do parágrafo único do art. 1Q da Lei nQ 11.829, de 
1995, lei sancionada pelo Governador do Estado, cujo projeto 
foi de autoria do nosso colega Deputado João Batista de 
Oliveira. O projeto inicial previa o rr.ssarcimento aos 
hospitais públicos de atendimentos feitos a segurados de 

~ 
~ 
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medicina de grupo e seguro-saúde e também pre~i~ gue.esse 
ressarcimento deveria ser feito mediante uma V1g1lanc1a de 
lei federal, o que não ocorreu na prática. Portanto, a lei 
sancionada pelo Governador está impedida de ser posta em 
prática no aspecto do ressarcimento do SUS: .. 
A aprovação da Emenda nQ 5 possibilitara ao Sec~et~r1o da 

Saúde a cobrança, para ressarcimento do poder publlCO, de 
atendimentos a pacientes tanto de medicina em grupo quanto 
de seguro saúde. S. Exa. regulamentará a r~fe~ida .l~i, 
colocando no seu bojo tabelas da Assoc1açao Med1ca 
Brasileira ou tabelas do próprio SUS. Essa mudança na lei 
está em consonância com o próprio Conselho Estadual de 
Saúde, do qual faço parte por deferência desta Casa. Muito 
obrigado. O Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

Questão de Ordem 
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, é visível a 

falta de "quorum", motivo pelo qual solicito de V. Exa. o 
encerramento da reunião. 

O Sr. Presidente - É regimental. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano a 
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e 
encerra a reun1ao, convocando os Deputados para a 
extraordinária de amanhã, dia 27, às 9 horas, e para a 
especial da mesma data, às 20 horas, nos termos dos editais 
de convocação; e para a ordinária deliberativa de amanhã, às 
14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a 
reunião. 
* - Sem revisão de orador. 

ORDINÁRIA DA 
NO PRAZO DE 

ATA DA 4a REUNIÃO 
INQUÉRITO- PARA, 
EXISTÊNCIA DE 
DESMATAMENTO E 

ESCRAVIDÃO POR 
PRODUÇÃO DE CARVÃO 

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

VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE 
MINAS 
Às onze horas do dia vinte e um de setembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Almir Cardoso, 
Carlos Pimenta, Arnaldo Penna e Antônio Roberto, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente 
informa que a reunião se destina a ouvir a Sra. Maria de 
Lourdes Queiroz, Procuradora do Ministério Público do 
Trabalho; o Sr. Agílio Monteiro Filho, Superintendente 
Regional do Departamento de Polícia Federal, e a Sra. Maria 
Antônia Costa Nogueira, Coordenadora do Departamento de 
Política e Reforma Agrária da FETAEMG. O Presidente convida 
a tomar assento à mesa a Sra. Maria de Lourdes Queiroz e o 
Sr. Juarez Lopes Pereira, representante da Sra. Maria 
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Antônia Costa Nogueira, e informa o não-comparecimento do 
Sr. Agílio Monteiro Filho. Em seguida, a Presidência anuncia 
a presença dos Srs. João Paulo Pires Vasconcelos, Assessor 
Sindical do Governador do Estado; Eduardo Maia Botelho, 
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 3a 
Região, e Elson Vilela Nogueira, Procurador do Trabalho. O 
Presidente passa a palavra aos Deputados Almir Cardoso e 
Arnaldo Penna, autores dos requerimentos que motivaram os 
convites. Na fase dos debates, usam da palavra a Sra. Maria 
de Lourdes Queiroz, o Sr. Juarez Lopes Pereira e os 
Deputados Arnaldo Penna e Almir Cardoso, conforme as notas 
taquigráficas. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos 
convidados e dos demais presentes, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1995. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Anivaldo Coelho - Arnaldo 

Penna - Antônio Andrade. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
~ARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 9/95 
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e 
um de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Dilzon 
Melo, Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Simão Pedro Toledo 
(substituindo estes três últimos, respectivamente, aos 
Deputados Hely Tarquínio, Maria Olívia e Mauri Torres, por 
indicação da Liderança do PSDB), Gil Pereira (substituindo o 
Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do PP), 
Anivaldo Coelho (substituindo o Deputado Marcos Helênio, por 
indicação da Liderança do PT) e José Braga (substituindo o 
Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PDT), 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente "ad hoc", Deputado Miguel Martini, declara 
abertos os trabalhos e esclarece que não há ata a ser lida, 
por ser esta a reunião preparatória. Informa, também, que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente 
e a designar o relator. A seguir, determina a distribuição 
das cédulas de votação devidamente rubricadas e convida o 
Deputado Ajalmar Silva para atuar como escrutinador. 
Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos 
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados 
Ronaldo Vasconcellos e Leonídio Bouças, com oito votos. O 
Presidente "ad hoc", Deputado Miguel Martini, informa que 
será dada posse ao Presidente e ao Vice-Presidente eleitos 
em reunião a ser convocada por meio de edital. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1995. 
Antônio Roberto, Presidente - Antônio Genaro - Elbe Brandão 

- Simão Pedro Toledo - Miguel Martini - Durval Ângelo 
Arnaldo Penna - Clêuber Carneiro. 
ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPEC~ÁRIA E 
POLÍTICA RÜRAL 

~ 
~ 
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Às dez horas do dia quatorze de setembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Paulo Piau, Geraldo Nascimento, Ajalmar Silva e 
Miguel Martini (substituindo este ao Deputado Miguel 
Barbosa, por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a apreciar as matérias da pauta e ouvir 
o Sr. Otacílio Diniz, Presidente da Associação dos 
Produtores Rurais de Minas Gerais, que discutirá com os 
membros da Comissão questões referentes ao crédito agrícola, 
conforme a política governamental em vigor. Em seguida, 
convida o Sr. Otacílio Diniz a tomar assento à mesa. 
Passando-se à 2ª parte da reunião, o Deputado Paulo Piau 
expõe os motivos de seu requerimento convidando o Sr. 
Otacílio Diniz para participar da reunião. A seguir, a 
Presidência solicita à assessoria seja registrada, também, a 
presença dos Srs. António Lara Filho e António Martinho 
Pereira de Souza, respectivamente, Presidente e Gerente da 
Cooperativa de Crédito Rural de Esmeraldas - CREDIESMERALDAS 
-, e Aloísio de Carvalho Novais, Presidente da Cooperativa 
de Crédito Rural de Belo Horizonte. Logo após, o Presidente 
passa a palavra ao Sr. Otacílio Diniz, que discorre sobre o 
tema em questão. Tomam parte na discussão sobre crédito 
agrícola os Deputados Paulo Piau e Geraldo Nascimento e os 
Srs. António Lara Filho e António Martinho Pereira de Souza, 
que abordam as dificuldades pelas quais passam os produtores 
rurais. Encerrada essa fase e verificada a inexistência de 
"quorum" para se apreciar a matéria constante na pauta, a 
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, do Sr. 
Otacílio Diniz e dos demais presentes, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se 
lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Geraldo Nascimento Aílton 

Vilela. 
ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e quinze minutos do dia dezenove de setembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Irani Barbosa, Anderson Adauto, João 
Leite e Gilmar Machado, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Irani 
Barbosa, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado 
João Leite que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares 
presentes. A Presidência informa que a Comissão recebeu a 
seguinte correspondência: abaixo-assinado de funcionários da 
20ª Superintendência Regional de Ensino de Manhuaçu, 
mediante o qual solicitam seja revista a situação dos 
servidores do Quadro do Magistério lotados nessa 
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Superintendência; abaixo-assinado de funcionários públicos 
no cargo de Auxiliar de Secretaria do Conservatório Estadual 
de Música Dr. José Zóccoli de Andrade, no Município de 
Ituiutaba, mediante o qual solicitam reavaliação da política 
salarial do pessoal administrativo daquele Conservatório; 
carta dos funcionários da Escola Estadual Professor 
Francisco Faria do Município de Juiz de Fora, em que 
reivindicam a não-municipalização da referida Escola· 
informação sobre a realização de fórum para se discutir~ 
situação do arquivo público mineiro prestada pela Gerência-
Geral de Consultoria Temática desta Casa, em atendimento a 
solicitação do Deputado Almir Cardoso; e boletins 
informativos sobre o Pacto de Minas pela Educação. Após, a 
Presidência procede à distribuição dos Requerimentos nQs 
130, 136, 141, 145, 152, 168, 216, 217, 230, 233, 245, 248 a 
253, 257, 259, 264, 296, 316 e 338/95 ao Deputado Gilmar 
Machado; 357, 370, 372, 373, 381, 386, 408, 410, 424, 430, 
444, 452, 453, 477, 497, 507, 508, 608, 615, 616, 647, 674 e 
691/95 ao Deputado João Leite. Encerrada a 1ª parte da 
reunião, passa-se à 1ª fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado 
Gilmar Machado procede à leitura de requerimento de autoria 
do Deputado Almir Cardoso, no qual se solicita seja 
realizada audiência pública destinada a ouvir as Sras. 
Marilena Leite Pais, assessora do Diretor-Geral do Arquivo 
Nacional para a Coordenação do Sistema Nacional de Arquivos 
e Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ do Rio de 
Janeiro; Ana Maria Camargo, professora da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas da USP e diretora da Associação 
dos Arquivistas Brasileiros- Núcleo Regional de São Paulo; 
e Norma de Góes Monteiro, Diretora do Arquivo Público 
Mineiro, as quais discutirão a política de arquivos do 
Estado de Minas Gerais. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. Logo após, a Presidência passa à 2ª 
fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Com a palavra, o Deputado João Leite, relator do 
Projeto de Lei nQ 19/95 emite parecer, mediante o qual 
conclui pela aprovação da matéria, no 1Q turno, na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. O Deputado Irani Barbosa, 
relator do Projeto de Lei nQ 95/95, no 1Q turno, procede à 
leitura do parecer. Na fase de discussão, o Deputado Gilmar 
Machado solicita vista da matéria, e seu pedido é deferido 
pela Presidência. Após, o Presidente passa à 3ª fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. o 
Presidente submete a discussão e votação as seguintes 
proposições, das quais é relator o Deputado Anderson Adauto: 
no 2Q turno, os Projetos de Lei nQs 228/95, com parecer pela 
aprovação na forma do vencido no 1Q turno, 232 e 264/95, com 
pareceres pela aprovação; 266 e 274/95, com pareceres pela 
aprovaç~o na forma do vencido no 1Q turno; no 1Q turno, os 
Projetos de Lei ngs 311, 324 e 381/95, com pareceres pela 
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aprovação; e 334/95, com parecer pela aprovação com a Emenda 
nQ 1, que apresenta. Prosseguindo, a Presidência submete a 
discussão e votação as seguintes matérias, das quais é 
relator o Deputado João Leite: no 2Q turno, os Projetos de 
Lei nQs 242/95, com parecer pela aprovação; 265 e 296/95, 
com pareceres pela aprovação na forma do vencido no 1Q 
turno; no 1Q turno, os Projetos de Lei nQs 322 e 333/95, com 
pareceres pela aprovação; e 347/95, com parecer pela 
aprovação com a Emenda nQ 1, que apresenta. Após, a 
Presidência submete a discussão e votação, as seguintes 
matérias, das quais é relator o Deputado Gilmar Machado: no 
2Q turno, o Projeto de Lei nQ 268/95, com parecer pela 
aprovação; no 1Q turno, os Projetos de Lei nQs 212, 300 e 
352/95, com pareceres pela aprovação. Finalmente, a 
Presidência submete a discussão e votação, o Projeto de Lei 
nQ 353/95, que recebeu do relator, Deputado José Bonifácio, 
parecer pela aprovação. Todos os projetos são aprovados. 
Dando prosseguimento, a Presidência passa a palavra ao 
Deputado Gilmar Machado, que emite pareceres mediante os 
quais conclui pela aprovação dos requerimentos a ele 
distribuídos, inclusive o Requerimento nQ 524/95. Nesta 
oportunidade, o Deputado Anderson Adauto usa da palavra e 
solicita à assessoria da Comissão seja feito um levantamento 
de todos os requerimentos aprovados na Comissão, inclusive 
dos que obtiveram resposta. A Presidência determina à 
assessoria sejam tomadas as providências solicitadas. Após, 
o Deputado João Leite emite pareceres mediante os quais 
conclui pela aprovação dos requerimentos a ele distribuídos, 
inclusive o Requerimento nQ 571/95. Colocados em votação, 
cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Em 
seguida, o Presidente submete a votação, cada um por sua 
vez, nos termos da Deliberação nQ 487 da Mesa os 
Requerimentos nQs 87, 153, 155, 157, 295, 353, 355, 464, 
523, 650 a 667, 676 a 680, 683 a 687, 692 a 694, 700 a 703 e 
706/95, que são 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, 26 de setembro de 1995. 
Irani Barbosa, Presidente - Anderson Adauto - João Leite -

Gilmar Machado. 
ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA-E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de setembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende, 
Marcos Helênio e Ivair Nogueira, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e 
esclarece que a reunião se destina a apreciar as proposições 
constantes na pauta. Em seguida, solicita ao Deputado Marcos 
Helênio que proceda à leitura da ata da reunião anterior 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Ó 
Presidente acusa o recebimento do Ofício nQ 185/95, da 
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Superintendência Central de Orçamento da Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, que encaminha 
Relatório do Controle do Limite de Orçamento referente aos 
meses de janeiro a agosto de 1995; e de ofício da Prefeitura 
Municipal de Vespasiano, que envia a sinopse gerencial do 
município, referente aos meses de junho e julho de 1995. Em 
seguida, o Presidente redistribui ao Deputado Ivair Nogueira 
o Projeto de Lei nQ 156/95 e ao Deputado Geraldo Rezende o 
Projeto de Lei no 320/95 e o Ofício no 83/95. 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 
Presidente procede à leitura de requerimento de autoria do 
Deputado Gil Pereira, em que se solicita o comparecimento à 
Comissão dos Srs. João Heraldo Lima, Secretário de Estado da 
Fazenda, e Reginaldo Braga Arcuri, Secretário de Estado da 
Indústria e Comércio, para prestarem esclarecimentos sobre a 
transferência das operações de importação da Fiat Automóveis 
S.A. para o Estado do Rio de Janeiro. Colocado em votação, é 
o requerimento aprovado. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, 
passa-se à 2ª fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O 
Presidente passa a palavra ao relator do Projeto de Lei nQ 
156/95, Deputado Ivair Nogueira, que emite parecer mediante 
o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido 
no 1Q turno. A seguir, o Deputado Geraldo Rezende, relator 
do Projeto de Lei nQ 320/95, profere parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação do projeto. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados por 
unanimidade. Registra-se a presença do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, e o Deputado Ivair Nogueira ausenta-se da 
reunião. Devido à ausência do Deputado Romeu Queiroz, 
relator do Projeto de Lei nQ 68/95, o Presidente procede à 
leitura do parecer mediante o qual esse re·"tor opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda nQ 1. Post: em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado 
Geraldo Rezende, relator do Projeto de Lei nQ 363/95, 
solicita que o projeto seja convertido em diligência à 
Secretaria de Recursos Humanos e Administração, o que é 
deferido pelo Presidente. Em seguida, o Deputado Geraldo 
Rezende procede à leitura do Parecer sobre o Oficio nQ 
83/94, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na 
forma do projeto de resolução apresentado. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Clêuber Carneiro Marcos 

Helênio - Geraldo Rezende. 
ATA DA 9a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES JE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, -DE ArMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
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As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo 
Penna, Romeu Queiroz, Carlos Murta, Marcelo Gonçalves e 
Clêuber Carneiro, membros da Comissão de Constituição e 
Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Geraldo Santanna 
(substituindo este ao Deputado Bonifácio Mourão, por 
indicação da Liderança do PMDB), Carlos Murta e Marcos 
Helênio, membros da Comissão de Administração Pública; 
Miguel Martini, Romeu Queiroz, Geraldo Rezende, Clêuber 
Carneiro e Marcos Helênio, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara 
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a 
apreciar os Pareceres para o 1Q Turno do Projeto de Lei nQ 
431/95, de autoria do Governador do Estado, que autoriza a 
alienação das ações do CREDIREAL. Informa, também, que na 
última reunião das Comissões, nos termos do art. 136 do 
Regimento Interno, foi requerida pelo Deputado Marcos 
Helênio vista do parecer da Comissão de Administração 
Pública e que o parecer da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária foi distribuído em avulso. A 
seguir, a Presidência solicita ao Deputado Miguel Martini 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência dá prosseguimento à fase de discussão do parecer 
da Comissão de Administração Pública, de autoria do Deputado 
Arnaldo Penna, oportunidade em que o Deputado Marcos Helênio 
alerta para a necessidade de uma maior participação em todo 
o processo de privatização, e o Deputado Clêuber Carneiro, 
em resposta às indagações do Deputado Marcos Helênio, cita 
decreto que disciplina o processo de privatização do 
CREDIREAL. Submetido a votação, é o parecer que conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei nQ 431/95 na forma proposta 
aprovado com o voto com restrição do Deputado Marcos 
Helênio, no que tange à falta de esclarecimentos sobre o 
valor patrimonial da transação. A Presidência dá 
prosseguimento à fase de discussão do parecer da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, de autoria do 
Deputado Clêuber Carneiro, mediante o qual este conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei nQ 431/95. Submetido a discussão 
e a votação, é o parecer aprovado com o voto com restrição 
do Deputado Marcos Helênio, no que se refere à falta de 
esclarecimentos sobre o valor patrimonial da transação. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz - Elbe Brandão 

- Kemil Kumaira- António Roberto- Arnaldo Penna- Durval 
Ângelo - Clêuber Carneiro. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
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PARECER PARA O lQ TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

No 9/95 
Comissão Especial 

Relatório 
A proposta de emenda em análise, que tem como primeiro 

signatário o Deputado Miguel Martini e foi subscrita por 
mais de 1/3 dos membros da Assembléia, pretende dar nova 
redação ao§ 5Q do art. 157 da Constituição do Estado. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/8/95, a 

proposição foi distribuída a esta Comissão Especial para 
receber parecer, conforme dispõe o art. 112, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Pelas normas do§ 2Q do art. 157, do "caput" do art. 155 e 

do parágrafo único do art. 154 da Carta mineira, o 
orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o plano 
plurianual devem ser elaborados em consonância com o Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado. A partir de uma 
leitura sistêmica desses dispositivos, podemos concluir que 
cada uma dessas leis programáticas é derivada da anterior, 
ou seja, o planejamento age de forma integrada, definindo as 
metas e as prioridades do Governo Estadual para o curto, o 
médio e o longo prazo. 

Dessa forma, o plano plurianual, compatível com o Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado, fixa o rumo da 
elaboração da LDO, ao definir as prioridades e as metas do 
setor público. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, por sua 
vez, orienta a elaboração da lei orçamentária. Nesse 
contexto, a proposta de emenda em análise visa a aperfeiçoar 
o texto do§ 5Q do art. 157, de forma que as propostas 
priorizadas nas audiências públicas regionais sirvam de 
subsídio para a elaboração de um programa mais amplo, do 
qual o orçamento faz parte. Tal fato assegura 
definitivamente a participação cada vez maior dos cidadãos 
no plano decisório. A democracia é tanto mais real quanto 
mais os cidadãos participam das decisões do poder público, e 
a representação política, á qual está afeta a direção dos 
negócios do Estado, será tanto mais legítima quanto mais se 
vincular a seus destinatários. 

Ademais, a proposta de emenda prevê que regulamentação 
posterior estabelecerá a periodicidade das audiências 
públicas. Trata-se de medida necessária, pois tal 
periodicidade, atualmente, segundo acordo entre os Poderes, 
é bianual, e não mais, anual, como está previsto no§ 5Q do 
art. 157 da Carta Política do Estado . 

Conclusão 
Em face 

Emenda á 
proposta. 

do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de 
Constituição nQ 9/95 no 1Q turno, na forma 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1995. 
Antônio Roberto, Presidente e relator - Durval 

Arnaldo Penna - Elbe Brandão - Clêuber Carneiro 
Martini - Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

Ângelo 
- Miguel 
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NQ 95/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

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

apreciação dispõe sobre a aplicação dos recursos 
constitucionalmente definidos na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino. 
Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 

Constituição e Justiça, não se encontrou óbice à sua 
tramitação. Vem, agora, a proposição a esta Comissão para 
receber parecer para o 1Q turno, em cumprimento ao que 
dispõe o Regimento Interno. 

Fundamentação 
A aplicação de recursos federais, estaduais e mun1c1pais na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino é matéria regulada 
pelo art. 212 da Carta Federal, que fixa os percentuais 
mínimos que cada um dos entes federados deve aplicar no 
setor, bem como os critérios para sua distribuição. 

Os princípios que norteiam os critérios de distribuição 
desses valores não têm sido interpretados de maneira 
unívoca, principalmente no que se refere aos itens que podem 
ou não ser considerados como despesas a serem incluídas nos 
percentuais m1n1mos, correspondentes a 25% da renda 
tributária, arrecadada por Estados e municípios ou a eles 
transferida. 
É imprescindível que o administrador conheça com clareza os 

critérios de aplicação dos recursos postos à sua disposição, 
para que se evitem os problemas, que surgem, sobretudo, no 
momento da prestação de contas ao órgão competente. Muitos 
Prefeitos Municipais, malgrado o empenho demonstrado para 
com a educação em seus municípios, não conseguem ter suas 
contas aprovadas, por terem feito constar nelas despesas 
que, embora legítimas, não poderiam ter sido incluídas nos 
25% determinados pela Constituição. 
Outrossim, no momento em que o Governo coloca entre suas 

prioridades o compromisso com a racionalização 
administrativa, com a melhoria de qualidade na prestação dos 
serviços públicos e com a oferta de ensino público mais 
condizente com as nossas necessidades, a questão da adequada 
distribuição dos recursos apresenta-se como de crucial 
importância. 
Quanto ao mérito, julgamos, pois, conveniente e oportuna a 

proposição em análise, que visa a estabelecer os princípios 
necessários ao melhor cumprimento do comando constitucional. 
Entretanto, é reconhecida a necessidade de se oferecer nas 

escolas atendimento odontológico, como forma de possibilitar 
o acesso dos alunos ao tratamento dentário, cujos custos 
elevados o colocam fora do alcance da maioria da população. 
Assumindo o poder público a responsabilidade por esses 

serviços, nos quais se incluem materiais utilizados, 
instrumentos, equipamentos e remuneração dos profissionais, 
julgamos justa a inclusão das despesas correspondentes no 
cálcul~ dos percentuais mínimos obrigatórios, motivo que nos 
levou a apresentação da Emenda nQ 7, que acrescenta inciso 
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ao art. 2Q, e da Emenda nQ 8, que exclui expressão do inciso 
II do art. 3Q. 

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

nQ 95/95 com as Emendas nQs 1 a 6, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e com as Emendas nQs 7 e 8, por nós 
apresentadas e, a seguir, redigidas. 

EMENDA No 7 
Acrescente-se ao art. 2Q o seguinte inciso XIII: 
"Art. 2Q - ................................... . 
XIII - o atendimento odontológico aos alunos dentro dos 

estabelecimentos de ens1no, incluindo o pagamento aos 
profissionais responsáveis, e as despesas com equipamentos e 
insumos odontológicos.". 

Suprima-se do 
"odontológica". 

inciso 
EMENDA NQ 8 

II do art. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1995. 

3Q a palavra 

Irani Barbosa, Presidente e relator - Gilmar Machado- João 
Leite. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 278/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

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

Aprovada a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade na forma do Substitutivo nQ 1, cabe a esta 
Comissão emitir parecer sobre o mérito. 

Fundamentação 
A fumaça do tabaco contém um grande número de substâncias 

capazes de provocar distúrbios e lesões no organismo. Entre 
elas, podemos citar a nicotina, responsável pela 
tabacodependência, com ação no cérebro e no sistema 
cardiovascular, o monóxido de carbono, o alcatrão, 
reconhecidamente cancerígeno, a acroleína, o formaldeído, os 
fenóis e o ácido cianídrico, todos eles agentes irritantes 
do aparelho respiratório. 

Ao se observar o resultado de todas as investigações 
realizadas, ressalta com impressionante e indiscutível 
unanimidade o risco de os fumantes adoecerem e morrerem de 
doenças como câncer do pulmão e da laringe, enfisema 
pulmonar, infarto do miocárdio e distúrbios circulatórios 
diversos. 

Além disso, os tabagistas, em confronto com os não-
fumantes, são mais propensos a adquirir cânceres de outros 
órgãos, como boca, laringe, esôfago, pâncreas, rim e bexiga. 
Estão sujeitos, ainda, a apresentar úlcera gástrica e 
duodenal e maior susceptibilidade às infecções do trato 
respiratório. 
Estudos apontam, em acréscimo, rue a incidência dessas 

doenças e as taxas de mortalidad~ têm relação de "dose-



808 

resposta" com o tabaco, isto é, o risco 
quanto mais precocemente se começa a 
for o número de cigarros consumidos 
hábito. 

é tanto mais elevado 
fumar e quanto maior 
desde o início do 

Sabe-se que o tabagismo durante a gravidez traz prejuízos 
ao feto, como baixo peso. Atribui-se também ao tabagismo 
materno o nascimento de crianças com defeitos congênitos. 

Os fumantes adoecem mais, ficam mais tempo retidos no 
leito, internam-se em hospital mais comumente. Portanto, 
faltam mais ao trabalho. 

Há evidências, ainda, de ação 
fumo sobre os espermatozóides. 
haver redução do número e 
espermatozóides. 

mutagênica de componentes do 
Nos homens fumantes, pode 
alterações na forma dos 

O cigarro é um poluente individual muito mais potente que a 
poluição atmosférica. Ao fumar um único cigarro, pode-se 
inalar espantosa quantidade de monóxido de carbono. 
Comparando-se as concentrações de alguns componentes do 
fumo, verifica-se serem elas muito mais elevadas que a 
concentração máxima permitida nas indústrias. 
A fumaça que evola da ponta do cigarro aceso, comparada com 

a inspirada pelo tabagista nas tragadas, contém cinco vezes 
mais monóxido de carbono, três vezes mais nicotina e 
alcatrão e 46 vezes mais amônia. 

Os :hamados "fumantes passivos" ou "fumantes involuntários" 
nãc estão a salvo dos malefícios causados pelo fumo. 
Crianças e adultos estão sujeitos a problemas de saúde 
semelhantes aos apresentados pelos tabagistas. 

As conseqüências prejudiciais da exposição dos fumantes 
involuntários à poluição causada pelo cigarro levantam a 
questão do direito dos não-fumantes de respirar ar não 
poluído pelo fumo nos locais de trabalho ou lazer. 
Pela exposição apresentada, pode-se estimar o custo que o 

tabagismo representa para toda a sociedade. Tem-se 
reconhecido, por isso, internacionalmente, a necessidade de 
se instituírem campanhas antitabagismo e de se proibir o uso 
do fumo em determinados locais, como forma de proteção à 
saúde da coletividade. 

No caso específico do Brasil, tais medidas são de extrema 
importância, em especial se considerarmos as condições 
socioeconômicas da população, as dificuldades conjunturais 
do País e a precariedade do sistema de atendimento à saúde. 

Existem leis que proíbem o uso de fumo em coletivos 
intermunicipais e interestaduais em trânsito no território 
mineiro. A Lei nQ 9.731, de 9/12/88, proíbe fumar em 
recintos fechados públicos, porém não prevê penalidades para 
seu descumprimento. 
O projeto em exame, aprimorado pelo Substitutivo nQ 1, da 

Comissão de Constituição e Justiça, além de ser mais 
abrangente, visa a estabelecer medidas punitivas contra os 
que não observarem os preceitos nele estatuídos. 
Acreditamos, pois, que a proposição em tela, 

aprovada, dntará a sociedade mineira de um 
mecanismo de proteção contra tão importante agravo 

uma vez 
adequado 

à saúde. 
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Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 278/95 na forma do Substitutivo nQ 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas, relator - Jorge 

Eduardo de Oliveira- Marco Régis. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 326/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
A propos1çao em análise, do Deputado João Batista de 

Oliveira, dispõe sobre a promoção, pela Loteria Mineira, de 
extração especial da Semana do Excepcional. 

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda nQ 1. 

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao 
mérito da matérié nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Com base nos dispositivos constitucionais da Carta mineira, 

o projeto em tela visa a melhorias no processo de integração 
do excepcional na sociedade, assegurando a ele o exercício 
da cidadania, com sua inserção no mercado de trabalho. 

Dessa forma, ao estabelecer uma extração especial da 
Loteria Mineira, o que se pretende é criar condições de 
implantação de um programa permanente de profissionalização 
dos deficientes. Ademais, o programa viabiliza ações do 
poder público na área social, sobretudo no que diz respeito 
a financiamentos e recursos para as obras de educação e 
saúde dos excepcionais. 
Faz-se necessário ressaltar que o projeto em estudo coloca 

em evidência a necessidade da valorização do deficiente no 
mercado de trabalho. 
A proposição é oportuna na medida em que amplia a concepção 

de assistência social, baseada no respeito e na dignidade, 
Para atingir o cidadão deficiente. 

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

nQ 326/95 com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator - Marco Régis - Jorge Hannas. 
PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 399/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o Projeto de Lei nQ 

39~/95 visa declarar de utilidade pública a Associação de 
Cr1anças Deficientes - ACD -, com sede no Município de 
Uberaba. 
Publicada, foi a propos1çao encaminh1da para exame 

preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
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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 entidade que se pretende beneficiar com a declaração de 

utilidade pública presta atendimento a crianças deficientes, 
desenvolvendo amplo trabalho educativo junto aos seus 
familiares, a fim de integrá-las na comunidade. Na 
realização desse honroso mister, reivindica dos órgãos 
competentes a criação de leis que amparem as crianças 
deficientes no que diz respeito aos aspectos físico, social, 
psicológico e econômico. Acreditamos, pois, ser a instituição merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do 

Projeto de Lei nQ 399/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 406/95 

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 32/95, o projeto de lei em tela, que 

tramita em regime de urgência por força do disposto no art. 
69 da Constituição mineira, visa a autorizar o Estado de 
Minas Gerais a praticar os atos que menciona. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/8/95, a matéria 
foi distribuída às Comissões supracitadas para, em reunião 
conjunta, emitirem parecer, nos termos do art. 222, c/c o 
art. 220 do Regimento Interno, cabendo a esta Comissão, 
preliminarmente, examiná-la quanto aos seus aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A Resolução nQ 82, de 19/11/92, do Conselho Curador do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS -, regulamenta 
a constituição e a manutenção de credenciamento de 
Companhias de Habitação Popular - COHABs como agentes 
financeiros, para operarem com recursos do FGTS. 
O subitem 9.2, alínea "a", desse texto normativo condiciona 

o credenciamento ou a renovação de credenciamento de COHABs 
para operarem com recursos do FGTS à prova de publicação de 
lei que contenha as seguintes obrigações dos acionistas 
controladores: 1 - aportar recursos para despesas de custeio quando as 
receitas operacionais da entidade se mostrarem 
insuficientes; 2 responder solidariamente pela dívida da entidade 
perante o agente operador do FGTS, na forma da lei; 
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3 - cobrir perdas operacionais de modo a não comprometer o 
equilíbrio econômico-financeiro da entidade. 

O projeto do Governador visa a satisfazer essas exigências 
do Conselho Curador do FGTS a fim de que a COHAB-MG 
sociedade de economia mista, integrante da administraçã; 
indireta do Poder Executivo, possa renovar o seu 
credenciamento e assim preservar a condição de agente 
financeiro de operações habitacionais com recursos do FGTS. 

Não obstante o desiderato da proposição seja o de 
formalizar em texto legal os comandos da resolução já 
citada, a matéria, na verdade, sujeita-se a disciplinamento 
em lei. 

O art. 37 da Constituição Federal, que trata da 
administração pública em todas as esferas de governo, 
estabelece que as atividades dos Poderes do Estado têm como 
primado a lei. Noutras palavras, qualquer ato de governo 
deve estar respaldado em lei, sem o que estará maculado e, 
como tal, deverá ser anulado pela própria administração ou 
pelo Judiciário. 

A proposição, tal como se apresenta, carece de alguns 
reparos para ajustar-se às normas constitucionais. 

Com efeito, a Constituição Estadual veda, no art. 161, VII, 
a concessão ou a utilização de crédito ilimitado. 

Os incisos I e II do art. 1Q do projeto ferem esse 
dispositivo constitucional ao não mensurarem o quanto de 
recursos se faz necessário para atender àquelas situações. 
Já o inciso III, que cuida da responsabilidade solidária, é 

omisso quanto a prazo e valores, além de não deixar claro se 
a responsabilidade retroage aos contratos anteriormente 
f~rmados pela COHAB-MG com o agente operador do FGTS. 

E preciso esclarecer que o instituto da solidariedade é 
desenvolvido no direito privado e tratado no Código Civil, 
arts. 896 a 915. A primeira observação é que a solidariedade 
não se presume: ela resulta da lei ou da voritade das partes. 

O parágrafo único do art. 896 do Código Civil diz que há 
solidariedade quando, na mesma obrigação, concorrer mais de 
um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito ou 
obrigação à dívida toda. Vale dizer, no caso específico do 
F~TS, o credor (agente operador do FGTS) tanto pode cobrar a 
dlVída toda do Estado ou da COHAB-MG como também acionar os 
devedores solidários conjuntamente . 

A_segunda observação é que as pessoas jurídicas de direito 
pr1vado estão adstritas a responder pelas obrigações 
assumidas até o limite do capital social ou do capital 
integralizado. Isto é, os acionistas ou cotistas, em 
princípio, não respondem com o seu patrimônio particular 
pelas dividas contraídas pela sociedade, tendo em vista que 
a Pessoa jurídica é distinta da pessoa física que a 
administra. Quanto à pessoa jurídica de direito público 
~otadamente os Estados, o limite global da responsabilídad~ 
e estabelecido por resolução do Senado Federal, consoante 0 art. 52, IX, da Magna Carta. 

No que tange à responsabilidade EJlidária do Es•ado na 
operação com o FGTS, o risco é bastante reduzido. O agente 

~ 
~ 
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financeiro da casa própria garante-se pela operação de 
mútuo, de empréstimo pecuniário, por meio da hipoteca. Caso 
o mutuário da casa própria se torne inadimplente, o agente 
financeiro tem como reaver o imóvel e vendê-lo a outrem, 
garantindo, portanto, o retorno dos gastos com a construção 
da moradia. 
Ainda que o risco seja pequeno, não é razoável, e portanto 

fere o princípio de administração pública do art. 13, 
"caput", da Carta mineira, que a responsabilidade solidária 
seja tratada tal como está no projeto. Assim sendo, no 
substitutivo que estamos apresentando, propomos que a 
solidariedade atinja somente os contratos celebrados a 
partir da data de publicação da lei e com término previsto 
para o exercício financeiro subseqüente. Tal medida visa a 
não engessar a atuação da COHAB na área de habitação 
popular, de relevante interesse público e social, haja vista 
o enorme déficit de moradias em nosso Estado, e assim 
permitir maior controle do Legislativo sobre a matéria ao 
fim do prazo estipulado, sem prejuízo da fiscalização 
ordinária exercida por este Poder com o auxílio do Tribunal 
de Contas estadual. 

Conclusão 
Ante o aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
406/95, na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido. 
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Romeu Queiroz - Elbe Brandão - Anivaldo Coelho - Arnaldo 
Penna - Clêuber Carneiro. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 406/95 
Autoriza o Estado a praticar os atos que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica o Estado, na condição de acionista 

majoritário da Companhia de Habitação do Estado de Minas 
Gerais - COHAB-MG -, autorizado a: 

I - aportar recursos consignados no orçamento da COHAB-MG 
para despesas de custeio, quando as receitas operacionais da 
Companhia se mostrarem insuficientes; 
II - aportar recursos consignados no orçamento da COHAB-MG 

para cobrir perdas operacionais, de modo a não comprometer o 
equilíbrio econômico-financeiro da Companhia; 
III -responder solidariamente pelas dívidas da Companhia a 

serem contrataa~s perante o agente operador do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço- FGTS - até o fim do exercício 
financeiro subseqüente ao do início da vigência desta lei. 
Parágrafo único - O Estado indicará para a administração da 

COHAB-MG diretores que tenham satisfatório conhecimento da 
questão habitacional e dos instrumentos e procedimentos 
utilizados pelo Sistema do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS -, para ação nesse campo. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

Comissão de Administração Pública 
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Relatório 
Por meio da Mensagem nQ 32/95, o Governador encaminha a 

esta Casa Legislativa o projeto de lei em análise, que 
autoriza o Estado a praticar os atos nele mencionados. 
Tramita a proposta em regime de urgência, tendo em vista a 

solicitação do Chefe do Poder Executivo, em consonância com 
a disposição contida no art. 69 da Constituição mineira. 
Publicada em 3/8/95, foi a matéria distribuída às Comissões 

de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para ser apreciada 
em reunião conjunta, nos termos dos arts. 220 e 222 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O enorme déficit habitacional do Estado 

implementação de políticas públicas com o 
reversão de um quadro calamitoso, que apena 
famílias mineiras. 

demanda 
objetivo 
milhares 

a 
de 
de 

O Presidente da COHAB-MG, em depoimento perante esta 
Comissão, afirmou existir, em Minas Gerais, demanda superior 
a 400 mil moradias, que vem sendo suprida mediante 0 desenvolvimento de alguns programas dessa Companhia. 

A Resolução nQ 82, de 19/11/92, do Conselho Curador do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS -, estabelece 
as normas para fins de credenciamento dos agentes 
financeiros junto àquele órgão. Entre as diversas exigências 
contidas naquela norma ressalta-se a imposição da 
responsabilidade solidária do Estado pel~s dívidas da 
Companhia perante o agente operador, nao obstante a 
obrigatoriedade do aporte de recursos para despesas de 
custeio e cobertura de déficits operacionais. 

Em que pese às perdas que o Estado possa vir a sofrer ante 
a implementação das medidas propostas, es~as tornam-se 
extremamente necessárias, pois representam o 1nstrumento de 
habilitação da empresa para captação de recursos do FGTS a 
serem utilizados para solução de problem~s _que realme~te 
demandam providências imediatas do poder publ1co. 

Entendemos, portanto, conveniente e oportuna a Proposta 
contida no projeto sob comento. 

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

Lei nQ 406/95 na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna Presidente- Antônio Roberto, relator _ 

~iguel Martini -'Elbe Brandão- Arnaldo Penna - Durval 
Angelo. 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador, o projeto em análise dispõe sobre 
a COHAB. 
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Ju ti a 

concluiu pela juridícidade, pela constitucionalidade espeTa 
legalid,de da proposição, apresentando o Substitutivo ng 1 . 
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Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela 
aprovação do projeto com essa alteração. 
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
A proposição em tela, aperfeiçoada na forma do mencionado 

substitutivo, não encontra óbice do ponto de vista 
financeiro-orçamentário. 

Tem ela como objetivo adequar a legislação referente à 
COHAB às exigências do Conselho Curador do FGTS, nos termos 
da Resolução nQ 82, de 19/11/92. Isso é indispensável para 
aquela instituição renovar seu credenciamento e, assim, 
continuar a ser agente financeiro de operações habitacionais 
com recursos do FGTS e habilitar-se a receber recursos desse 
fundo sob a forma de financiamento para moradia popular. 
Trata-se de financiamento subsidiado, com taxa de juros 

abaixo das de mercado. Numa conjuntura de carência de 
recursos, não pode Minas Gerais perder essa oportunidade. 
Vale ressaltar que já foi aprovada a concessão de 

financiamento no valor de R$197.000.000,00, que a COHAB 
deixará de receber caso não renove, em curto prazo, o seu 
credenciamento. 

Além do mais, a matéria reveste-se de relevante alcance 
social, pois os recursos destinam-se à construção de casas 
populares, atendendo à população de baixa renda, reduzindo o 
nosso crônico déficit habitacional e suprindo, assim, uma 
grande carência da nossa sociedade. 

As exigências do Conselho Curador do FGTS, que consistem no 
aporte de recursos do Tesouro para cobrir despesas de 
custeio quando as receitas operacionais forem insuficientes 
e para cobrir despesas operacionais, de modo a não 
comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da 
instituição, bem como na responsabilidade solidária pela 
dívida, são uniformes para qualquer tomador de recursos e 
visam a resguardar o fundo contra eventual inadimplência, 
dando garantias para o recebimento do valor emprestado. Se a 
COHAB, ou qualquer outra entidade, quiser receber esses 
recursos, terá que dar as garantias solicitadas, exigência 
que é usua 1. 

Por outro lado, como os recursos do FGTS são patrimônio do 
trabalhador, é merecedor de aplauso todo zelo para protegê-
lo. 
Além disso, como a COHAB pretende honrar os compromissos, a 

garantia em tela não terá nenhum efeito prático. Caso isso 
não venha a ocorrer, o que não vislumbramos, nada mais justo 
que o Estado pague ao FGTS. 
Ademais, como a quase totalidade das ações da COHAB 

pertencem ao Tesouro, na prática Estado o estará dando 
garantia para si mesmo, e não para terceiros. 

Por essa mesma razão, como, na prática, do ponto de vista 
patrimonial, se o Estado e a COHAB se confundem, essas 
operações de financiamento não implicam perda patrimonial 
para Minas Gerais, pois estaremos pagando por um recurso 
anteriormente recebido. 

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

406/95 na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Romeu Queiroz - Miguel Martini - Durval Ângelo - Antônio 
Roberto. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 185/95 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Murta, o Projeto de Lei nQ 
185/95 visa a alterar a Lei nQ 10.629, de 17/1/92, que 
dispõe sobre o conceito de rio de preservação permanente, e 
a estabelecer as restrições de uso dessa categoria de 
unidade de preservação. 

Aprovada no 1o turno, com a Emenda no 
agora, a esta Comissão para ser objeto de 
turno. Segue, anexa, a redação do vencido, 
parecer. 

1, a matéria vem, 
parecer para o 2Q 
que é parte deste 

Fundamentação 
O projeto em tela objetiva alterar a Lei nQ 10.629, de 

17/1/92, para incluir o rio Jequitinhonha e seus afluentes, 
no trecho entre a nascente e a confluência com o rio 
Tabatinga, entre aqueles considerados como de preservação 
permanente. 
Segundo o autor do projeto, a disposição engloba a região 

das cabeceiras desse curso d'água, numa extensão aproximada 
de 175Km, sem inviabilizar o possível aproveitamento 
hidroenergético da respectiva bacia, uma vez que as 
partições de queda planejadas referem-se a projetos de 
usinas situadas a jusante do rio Tabatinga. 
A proposição introduz restrições relativas ao uso dos 

recursos hídricos dos rios de preservação permanente, além 
de proibir modificações em seus leitos e margens, inclusive 
o revolvimento de sedimentos para exploração de recursos 
minerais. 

Permitem-se, porém, as práticas de recreação em contato com 
a água, a pesca amado-ística ou turística e outras práticas 
Que não firam o equil~~rio da natureza. 

Como se vê, a proposição em estudo amplia os objetivos e o 
conceito dessa categoria de preservação, que tem entre 
outras metas a de manter o equilíbrio ecológico e a 
diversidade biológica em ecossistemas aquáticos. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela 

Lei nQ 185/95 no 2Q turno, na forma 
Sala das Comissões, 27 de setembro 
Ronaldo Vasconcellos, Presidente-

Ivo José. 

aprovação do 
do vencido no 
de 1995. 
Wilson Trópia, 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 185/95 

Projeto de 
1Q turno. 

relator -

Altera a Lei n~ 10.629, de 17 de janeiro de 1992, e dá 
outras providênc'as. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O art. 4Q da Lei nQ 10.629, de 17 de janeiro de 

1992, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4Q- Ficam declarados rios de preservação permanente: 
I - o rio Cipó e seus tributários, afluente do rio Paraúna, 

na bacia hidrográfica do rio das Velhas; 
II - o rio São Francisco, no trecho entre a Barragem 

Hidrelétrica de Três Marias e a cidade de Pirapora; 
III o rio. Pandeiros e o rio Peruaçu, na bacia 

hidrográfica do rio São Francisco; 
IV - o rio Jequitinhonha e seus afluentes, no trecho entre 

a nascente e a confluência com o rio Tabatinga.". 
Art. 2Q- No rio de preservação permanente é proibido: 
I - modificar leito e margens, ressalvada a competência da 

União nos rios de seu domínio; 
II revolver sedimentos para exploração de recursos 

minerais; 
III - exercer atividade que ameace extinguir espécie da 

fauna aquática ou que possa colocar em risco o equilíbrio 
dos ecossistemas; 
IV- utilizar recursos hídricos ou executar obras ou 

serviços a eles relacionados, os quais estejam em desacordo 
com os objetivos de preservação expressos no art. 2Q da Lei 
nQ 10.629, de 17 de janeiro de 1992. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 108/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 108/95, de autoria do Deputado Ronaldo 

Vasconcellos, que declara de utilidade pública a Fundação 
Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho, 
com sede no Município de Ponte Nova, 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 108/95 

Declara de utilidade pública a -Fundação Filantrópica e 
Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho, com sede no 
Município de Ponte Nova. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho, 
com sede no Município de Ponte Nova. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições e" contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barres, relator -

Bonifácio Mourão. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 205/95 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 205/95, do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior, que declara de utilidade pública o Conselho 
Municipal das Associações de Moradores de Bairros e Vilas de 
Bom Despacho - COMAM , com sede no Município de Bom 
Despacho, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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

redação final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 205/95 
Declara de utilidade pública o- Conselho Municipal das 

Associações de Moradores de Bairros e Vilas de Bom Despacho 
- COMAM -, com sede no Município de Bom Despacho. 

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

Municipal das Associações de Moradores de Bairros e 
Bom Despacho - COMAM com sede no Município 
Despacho. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 

decreta: 
Conselho 
Vilas de 

de Bom 

de sua 

Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
Bonifácio Mourão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 229/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 229/95, de autoria da Deputada Maria 

Olívia, que declara de utilidade pública o Grupo de Apoio à 
Criança e ao Adolescente de Cabana e Região, com sede no 
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 229/95 

Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio à Criança e 
ao Adolescente de Cabana e Região, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

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

Apoio à Criança e ao Adolescente de Cabana e Região, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as 1isposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
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Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
Bonifácio Mourão. PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 236/95 
Comiss~o de Redação 

O Projeto de Lei nQ 236/95, de autoria do Deputado Ivair 
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Moradores e Amigos do Bairro Vila Amapá, com 
sede no Município de Betim, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 236/95 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Moradores e Amigos do Bairro Vila Amapá, com sede no 
Município de Betim. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária dos Moradores e Amigos do Bairro Vila Amapá, com 
sede no Município de Betim. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- José Maria Barros, relator -

Bonifácio Mourão. PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 243/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 243/95, de autoria do Deputado 

Sebastião Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a 
Associação do Pequeno Cristo, com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 243/95 

Declara de utilidade pública a Associação do Pequeno 
Cristo, com sede no Município de Belo Horizonte. 

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

do Pequeno Cristo, 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, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros relator -

Bonifácio Mourão. ' 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
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No 258/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei ng 258/95, de autoria do Deputado Aílton 

Vilela, que declara de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Perdões -, com sede 
no Município de Perdões, 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 258/95 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE de Perdões -, com sede no Município 
de Perdões. 

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

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Perdões -, com 
sede no Município de Perdões. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

PUblicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 259/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei ng 259/95, de autoria do Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, que declara de utilidade pública a 
Sociedade Beneficente Nossa Senhora Aparecida, com sede no 
Município de Bandeira do Sul, 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 259/95 

Declara de utilidade pública a SÕciedade Beneficente Nossa 
Senhora Aparecida, com sede no Município de Bandeira do Sul. 

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

Beneficente Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município 
de Bandeira do Sul. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettíno, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL ~O PROJETO DE LEI 

NQ 267/95 
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Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 267/95, de autoria do Deputado 

Wanderley Ávila, que declara de utilidaê2 pública o Conselho 
de Desenvolvimento Comunitário de Dese~oargador Otoni, com 
sede no Município de Diamantina, 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 267/95 

Declara de utilidade pública o CÕnselho de Desenvolvimento 
Comunitário de Desembargador Otoni, com sede no Municipio de 
Diamantina. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário de Desembargador Otoni, com sede 
no Município de Diamantina. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 273/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 273/95, de autoria do Deputado Anderson 
Adauto, que declara de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santa Vitória -, 
com sede no Município de Santa Vitória, foi aprovado nos 
turnos regimentais, sem emenda. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 273/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Santa Vitória -, com sede no 
Município de Santa Vitória. 

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

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santa Vitória -, 
com sede no Município de Santa Vitória. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 275/95 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 275/95, de autoria do Deputado Mauri 
Torres, que declara de utilidade pública a Fundação 
Municipal do Bem-Estar do Menor - FUMBEM -, com sede no 
Município de João Monlevade, 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 275/95 

Declara de utilidade pública a Fundação Municipal do Bem-
Estar do Menor - FUMBEM -, com sede no Município de João 
Monlevade. 

decreta: 
Fundação 
sede no 

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

Municipal do Bem-Estar do Menor - FUMBEM -, com 
Município de João Monlevade. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

José Maria Barro~. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 276/95 
Comissâo de Redação 

O Projeto de Lei nQ 276/95, de autoria do Deputado Ivair 
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária Vila Esperança- ASCOVE -, com sede no MunicíPio 
de Dores de Guanhães, foi aprovado nos turnos regimentais 
sem emenda. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 

Declara de 
Esperança -
Guanhães. 

PROJETO DE LEI No 276/95 
utilidade pública a Associação Comunitária Vila 
ASCOVE -, com sede no Município de Dores de 

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

Comunitária Vila Esperança- ASCOVE -, com sede no Municíp; 0 de Dores de Guanhães. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator 

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETQ DE LEI 

NQ 283/95 

~ 
~ 
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Comissão de Redação 
o Projeto de Lei nQ 283/95, de autoria do Deputado Geraldo 

Rezende, que declara de utilidade pública a entidad~ ~enda 
de Umbanda Pai Xangô de Alafim, com sede no Munic1p1o de 
Uberlândia, 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 283/95 

Declara de utilidade pública a entidade Tenda de Umbanda 
Pai Xangô de Alafim, com sede no Município de Uberlândia. 

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

Tenda de Umbanda Pai Xangô de Alafim, com sede no Município 
de Uberlândia. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

José Maria Chaves. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 290/95 
Comissão de Redação 

O Projetq de Lei nQ 290/95, de autoria do Deputado 
Wanderley Avila, que declara de utilidade pública a Loja 
Maçônica Sete Colinas nQ 201, com sede no Município de 
Uberaba, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 290/95 

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Sete Colinas 
nQ 201, com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Loja 

Maçônica Sete Colinas nQ 201, com sede no Município de 
Uberaba. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 292/95 
Comissão de Redação 

o Projeto de Lei nQ 292/95, de autoria do Deputado Dinis 
Pinheiro, que declara de utilidade pública a entidade Obras 
Sociais da Paróquia de São Joaquim de Bicas, com sede no 
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Município de Igarapé, foi aprovado nos turnos regimentais, 
sem emenda. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 

Declara de 
Paróquia de 
Igarapé. 

PROJETO DE LEI No 292/95 
utilidade pública a entidade Obras Sociais da 
São Joaquim de Bicas, com sede no Município de 

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

Obras Sociais da Paróquia de São Joaquim de Bicas, 
no Município de Igarapé. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 
PUblicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino Presidente - Bonifácio Mourão, 

José Maria Barro~. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 295/95 
Comissão de Redação 

decreta: 
entidade 
com sede 

de sua 

relator -

O Projeto de Lei nQ 295/95, de autoria da Deputada Maria 
Olívia, que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária do Movimento Familiar Cristão de Aiuruoca, com 
sede no Município de Aiuruoca, 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 dac~ à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, c: Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se aar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 295/95 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do 

Movimento Familiar Cristão de Aiuruoca, com sede no 
Município de Aiuruoca. 

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

Comunitária do Movimento Familiar Cristão de Aiuruoca, com 
sede no Município de Aiuruoca. 

Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

José Maria Barros. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 546/95 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Dimas Rodrigues, o requerimento 
em análise tem por objetivo solicitar ~Presidência desta 
Casa seja formulado apelo à Secretaria de Estado de Ciência, 
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Tecnologia e Meio Ambiente com vistas à criação de um parque 
florestal no Município de Janaúba. 

Nos termos do art. 104, III, do Regimento Interno, vem a 
matéria a esta Comissão para deliberação. 

Fundamentação 
Localizado na área mineira da SUDENE, o Município de 

Janaúba, com mais de 50 mil habitantes, é um dos que mais 
progrediram no Norte de Minas, destacando-se, 
principalmente, na pecuar1a e na agricultura irrigada. Ali 
se implantou o projeto de irrigação do Gorutuba, que vem 
promovendo grande produção de alimentos. 

Em função do incremento da atividade rural e 
dos projetos de irrigação, justifica-se 
preocupação com a proteção dos mananciais 
existentes na região. 

da implantação 
plenamente a 
e das matas 

Ao direcionar o seu apelo à Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente, o autor da proposição teve em 
vista, certamente, a necessidade de se oferecer à população 
mais uma área de lazer e de contato com a natureza, tão 
necessar1a no momento em que o patrimônio ambiental do 
Estado está cada vez mais dilapidado, haja vista o que 
aconteceu à mata atlântica, de cuja cobertura original resta 
apenas uma pequena porcentagem. 

Além de objetivarem a preservação de ecossistemas naturais 
e a proteção permanente de regiões dotadas de excepcionais 
atributos da natureza ou de valor científico, os parques 
oferecem, ainda, condições para recreação, turismo e 
realização de atividades educativas e de conscientização 
ecológica. 

Por isso mesmo, caso se viabilize essa proposta, a 
população sairá beneficiada, e o Estado terá incorporado ao 
seu patrimônio uma nova unidade de conservação, diminuindo-
se, assim, o déficit hoje existente de áreas oficialmente 
preservadas. Segundo algumas fontes, as áreas preservadas em 
nosso Estado não totalizam, ainda, 2% do território mineiro, 
o que está muito abaixo da média recomendável e obtida em 
diversas regiões do mundo. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nQ 

546/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos, Presidente- Wilson Trópia, relator. 
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Ermano Batista- 47, 49, 63, 228, 490, 597, 668, 679, 

685, 740, 786 

Francisco Ramalho - 214, 364, 386, 403, 668 

Geraldo Nascimento - 104, 466, 623, 668, 733 

Geraldo Rezende- 45, 52, 241, 281, 287, 288, 289, 290, 

487, 548, 668, 671, 679, 680, 730, 782 

Geraldo Santanna - 45 

Gil Pereira- 216, 217, 218, 228, 388, 389, 671, 672, 

782 

Gi lmar Machado - 9, 18, 26, 27, 28, 63, 64, 65, 68, 

137, 147, 193, 225, 247, 249, 306, 309, 365, 394, 400, 

401' 455, 456, 457, 493, 621' 634, 636, 637, 638, 639, 

668, 686, 706, 707, 731' 741' 785, 786, 787, 793, 795 

Hely Tarquinio - 301' 396 

Ibrahim Jacob - 4, 45, 227, 273, 378, 443, 633 

Iranl Barbosa - 65, 214, 668, 730, 794 

Ivair Nogueira - 65, 214, 229, 276, 284, 306, 406, 444, 

445, 564, 746, 782 

Ivo José- 63, 66, 550, 626, 637, 736 
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Jairo Ataíde - 14, 214 

João Batista de Oliveira- 50, 67, 145, 155, 228, 239, 

447, 629, 738 

João Leite - 4, 214, 668 

Jorge Eduardo de Oliveira- 4, 214, 380, 398 

Jorge Hannas - 22, 45, 368, 452, 790, 796 

José Bonifácio- 14, 15, 141, 145, 192, 280, 302, 369, 

370, 371, 372, 373, 377, 393, 445, 677, 745 

José Braga - 4, 45, 214, 226 

José Henrique - 214, 228, 290, 554 

José Maria Barros - 305, 668, 722 

Kemil Kumaira- 668 

Leonidio Bouças - 305, 313, 440, 556, 668, 675, 676 

Luiz Antônio zanto - 4, 14, 229, 383 

Marcelo Cecé - 14, 45, 145, 214, 668 

Marcelo Gonçalves - 45, 56, 145, 229 

Marco Régis- 49, 55, 229, 249, 306, 307, 382, 547, 

563, 628, 668, 729, 797 

Marcos Helênio- 57, 67, 101, 218, 236, 483, 625, 634, 

637, 668, 671, 678, 681, 730 

Maria José Haueisen - 560, 565, 734, 788 

Maria Olivia- 4, 45, 214, 229 

Mauri Torres - 45, 214, 229, 391, 403 

Miguel Barbosa - 102 

Miguel Martini - 102. 230, 449, 671 

Olinto Godinho- 4, 45, 214, 369, 377 

Paulo Pettersen - 4, 45 
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Paulo Piau - 4, 144, 145, 214, 375, 563 

Paulo Schettino - 14' 59, 144, 452, 453, 557, 668, 679, 

685, 722, 729 

Péricles Ferreira - 4, 45, 214, 393, 627, 668 

Raul Lima Neto - 103, 104, 234, 441' 480, 627, 640, 680 

Rêmolo Aloise - 4, 45, 621' 668 

Romeu Queiroz - 28, 98, 215, 278, 279, 384, 397, 407, 

452, 467, 481, 565, 601, 621, 634, 636, 641, 728 

Ronaldo Vasconcellos- 4, 145, 214, 216, 303, 373, 374, 

375, 376, 395, 396, 398, 399, 407, 748, 785 

Sebastião Costa - 214, 484, 547 

Sebastião Helvécio- 291, 484, 627, 668, 678 

Sebastião Navarro Vieira- 5, 45, 381, 442, 564 

Simão Pedro Toledo - 4, 45, 50, 145 

Toninha Zeitune - 668 

Wanderley Ávila- 14, 48, 144, 228, 277, 280, 305, 385, 

429, 452, 453, 455, 481, 484, 674, 679, 730, 782 

Wilson Trópia- 668 

Mesa da Assembléia - 165, 167, 168, 169, 268, 269, 270, 

297, 412, 540, 591 

Palavras do Senhor Presidente -

Comissão de Administração Pública - 115, 117, 171, 176, 

182, 229, 250, 252, 255, 321, 539, 565, 571, 659, 762, 

767, 775, 776, 803, 810 

Comissão de Agropecuária e Política Rural - 143, 263, 

513, 515, 722, 799 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização- 28, 

828 



"' ~ . .., 
E o 
E 
"' 1/) 

"' E 
.!!! 
1/) 

(ij 

"' 1J 

"' "' ·~ 
"' ãi c. 
o 
1/) 
1/) 

"' c. 
É 

32, 50, 115, 117, 176, 198, 252, 321, 414, 570, 760 

Comissão de Ciência e Tecnologia - 70, 145, 515 

Comissão de Constituição e Justiça- 70, 115, 117, 157, 

159, 160, 161, 162, 163, 172, 176, 179, 181, 185, 249, 

252, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 321, 349, 

351, 431, 468, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 565, 593, 

594, 595, 596, 647, 649, 650, 653, 655, 656, 657, 658, 

659, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717. 718, 720, 721, 

759, 767, 768, 803, 810 

Comissão de Defesa do Consumidor - 34, 109, 174, 178, 

530 • 53 1 . 568 

Comissão de Defesa Social - 433, 453 

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais - 72, 

111, 145, 357. 410, 755, 770 

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e 

Lazer- 14, 37, 39, 41, 42, 77, 107, 163, 183, 184, 

185, 189, 200, 201, 202, 206, 296, 529, 533, 535, 536, 

564, 579, 641, 652, 800 

Comissão Especial - 14, 43, 74, 75, 246, 292, 293, 295, 

408, 409, 496, 512, 566, 567, 569, 574, 579, 689, 750, 

751, 752, 753, 754, 755, 758, 799, 805 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária-

33, 37, 78, 80, 81, 82, 85, 110, 112, 115, 117, 165, 

167, 168, 169, 175, 176, 187, 252, 264, 293, 316, 318, 

319, 320, 321, 349, 351, 412, 416, 419, 453, 575, 580, 

582, 646, 659, 754, 767, 771, 774, 779, 802, 803, 810 ~-


