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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1Q DE JUNHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 30 DE MAIO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila 
e Sebastião Navarro Vieira 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 263 a 
269/95 - Requerimentos de Emancipação nQs 145 a 155/95 -
Requerimentos nQs 446 a 452/95 - Requerimentos dos Deputados 
Bilac Pinto, Jairo Ataíde, Anderson Adauto, Carlos Pimenta e 
Gilmar Machado- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Alencar da Silveira Júnior, Geraldo Rezende, Sebastião 
Navarro Vieira, Maria José Haueisen, Paulo Schettino e 
Carlos Pimenta - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura 
de inscrições -Palavras do Sr. Presidente- Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Bilac Pinto; encaminhamento à 
Comissão de Assuntos Municipais Requerimentos dos 
Deputados Jairo Ataide e Gilmar Machado; deferimento 
Requerimentos de Emancipação nQs 145 a 155/95; deferimento -
Requerimento do Deputado Anderson Adauto: aprovação 
Requerimento do Deputado Carlos Pimenta; discurso do 
Deputado Simão Pedro Toledo; questões de ordem; suspensão e 
reabertura da reunião; apresentação do Substitutivo nQ 1 ao 
requerimento do Deputado Carlos Pimenta; discursos dos 
Deputados Péricles Ferreira, Carlos Pimenta, Anderson Adauto 
e Marcos Helênio; questão de ordem; aprovação do 
requerimento na forma do Substitutivo nQ 1 - Requerimento da 
Comissão de Assuntos Municipais; aprovação 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: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Ajalmar Silva -Alberto ~into Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso- Alvaro Antônio- Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio 
Roberto- Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro- Dilzon Melo- Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro-
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide -João Batista de Oliveira- João Leite- José 
Bonifácio- José Braga -José Henrique- Kemil Kumaira-
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Leonídio Bouças - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olívia- Mauri Torres 
Miguel Barbosa -Miguel Martini - Olinto Godinho -Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- 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, 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra:_o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reun1ao anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

-.A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretár~a. procede à 
leltu~a_da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restr1çoes. 

Correspondência 
,-_o Dep~t~do I~rahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 
Q Secretar1o, le a seguinte correspondência: 

. . "OFÍCIO* Januarla, 26 de maio de 1995. 
Prezado Senhor 

c;~f~ome da alta consideração que temos a V. Exa., e 
de J lança.no seu trabalho, passamos às suas mãos o Manifesto anuar1a. 
~~~amos encaminhando o mesmo a todos aqueles que. neste 

gSol~ momento, consideramos nossos aliados. 
alca~citamos a V. Exa. as providências que tiverem ao seu 
nossace, no sentido de resguardar os legítimos interesses de comunidade. 
1 ~~~~ramos Que este manifesto está assinado por todas as 
C anças da nossa comunidade. 
Cordialmente, pela Comissão 
arlos Ferna d • Comere n o de Mattos, Presidente da Associação 

ial de Januária - Marcos Amorim Saraiva, Secretário. 
A com Manifesto de Januária 

de sua~ni?~de de Januária, representada aqui pelo conjunto 
competent deranças, vem, unida, alertar as autoridades 
administr~~i para o processo de emancipação politico-
Legislati va atualmente em tramitação na Assembléia 

Embora ~a de Minas Gerais. 
os distrnao sendo, em principio, contra o direito de todos 
seria um~t~s de buscarem a sua emancipação, consideramos que 
terra cala :monstração de profundo descaso e.desamor a nossa 
esta emane~ no~ diante da maneira como esta sendo proposta 

Nat 1 paçao. 
maio~~~ ~~n~e: sabemos que Januárla se coloca entre os 
total n Clpios em extensão territorial do Pais. com um 
distânc~e l3.300km2. Bastaria levar em ~onsidcração a 
impossiva da sede para concluir que e humanamente 
assistênce~, com os recursos disponíveis. prestar a devida 

a a todos os recantos deste Imenso território. 
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Assim sendo, entendemos razoável a proposta de emancipação 
dos Distritos de São Joaquim, Bonito e Cônego Marinho, com 
uma área total de 10.600km2. Isso posto, a área total ~o 
nosso município ficaria reduzida a 20% da sua área atual. E, 
sem dúvida, uma grande redução, que, entretanto, sabemos 
aceitar como uma contingência da própria história. 

Não consideramos, porém, justa nem razoável a proposta de 
emancipação dos Distritos de Brejo do Amparo, Tijuco, Riacho 
da Cruz e Levinópolis nos moldes atualmente propostos. O 
Município de Januária se veria, de repente, reduzido a menos 
de 2% do seu território. Perderíamos 60% do Fundo de 
Participação dos Municípios. Sem outras fontes 
significativas de rendas, isto tornaria inviável a 
manutenção da folha de pagamento da Prefeitura, para não 
falar de investimentos básicos para a comunidade e o 
atendimento a convênios e outros compromissos anteriormente 
assumidos. 

Nossa cidade, sem dúvida, seria ferida de morte em sua 
economia, amputada violentamente em seus sonhos de 
progresso, quase que riscada de repente do mapa, não se sabe 
porquê nem a beneficio de quem. 
Por isso, elevamos nosso brado da mais autêntica indignação 

às autoridades competentes legitimamente constituídas, para 
administrar o bem comum e os anseios de uma verdadeira 
emancipação econômica e cultural do homem que habita estas 
Minas Gerais. 
Solicitamos aos senhores representantes do 

minutos de sua atenção e toda a sua consciência 
defensores do interesse comum na hora de julgar 
de tamanha responsabilidade. 

povo alguns 
de legítimos 
uma proposta 

Alertamos especialmente os representantes de nossa reg1ao 
para que não vinculem seu nome a um documento que venha a 
ferir tanto os brios da brava gente destes rincões. 
Associação Comercial de Januária - Associação de Produtores 

Rurais de Januária- Igrejas Evangélicas de Januária -
Escritório Sudenor Januària - Associação de Pescadores de 
Januária- Rotary Club de Januária- O.D.L. de Januária." 

- À Comissão de Assuntos Municipais. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Sérgio Cabral Filho, Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, agradecendo a 
informação relativa ao Encontro de Presidentes de 
Assembléias Legislativas e o envio do texto da Emenda à 
Constituição nQ 12, que determina a realização de audiências 
públicas municipais. 

Do Sr. Arlindo Porto, Senador da República. informando que 
o projeto de lei pertinente a requerimento do Deputado Kemil 
Kumaira (inclusão do Município de Bertópolis na área 
abrangida pela SUDENE) está em tramitação na Câmara dos 
Deputados. 

Do Sr. Francelino Pereira, Senador da República, 
cumprimentando a Casa pela homenagem ao Senador Darcy 
Ribeiro. 
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Do Sr. Abelardo Lupion, Presidente da Comissão Especial 
Destinada a Estudar Alternativas para a Atualização 
Monetária dos Débitos nas Operações de Crédito Rural, 
Destinadas a Custeio, Comercialização e Investimento. da 
Câmara dos Deputados, informando que essa Comissão estará 
recebendo sugestões até a primeira semana de junho e 
solicitando que desse prazo se dê ciência à Comissão de 
Agropecuária desta Casa. (- À Comissão de Agropecuária.) 

Do Sr. Airson Bezerra Lácio, Presidente da CODEVASF, 
encaminhando cópias do Convênio nQ 0.50.95.003/00, firmado 
com a CEMIG, e do 2Q Termo Aditivo de Rerratificação ao 
Convênio nQ 1.93.95.0010-00, firmado com a Escola Estadual 
Augusto Martins Ferreira. 

Do Sr. José Clério Alves Terra. Prefeito Municipal de Faria 
Lemos, solicitando o empenho da Casa junto à Secretaria de 
Recursos Humanos com vistas à reivindicação salarial dos ex-
funcionários da MinasCaixa. 

Do Sr. Jorge Luiz Maciel da Mata, Presidente da Câmara 
Municipal de Paraopeba, parabenizando a Casa pelo sucesso da 
audiência pública regional, realizada no Município de Sete 
Lagoas. 

Do Cel. PM Nélson 
PMMG, encaminhando 
Operacional". 

Fernando Cordeiro, Comandante-Geral da 
exemplar do "Anuário Estatístico 

Da Sra. Jane Silva, Presidente do Centro de Estudos 
Jurídicos Juiz Ronaldo Cunha Campos, do Tribunal de Alçada, 
comunicando a criação do referido centro de estudos e 
convidando a Casa a participar das atividades por ele 
desenvolvidas. 

Do Sr. Aderbal Agenor de Pinho Tavares. Diretor-Presidente 
da Associação dos Engenheiros da Viação Férrea Centro-Oeste, 
encaminhando, a convite da Casa, sugestões para a revisão 
constitucional, bem como cópia da "Carta de Belo Horizonte", 
elaborada pela Federação das Associações de Engenheiros 
Ferroviários. 

Do Sr. Durval Geraldo de Oliveira, Diretor de Comunicação 
da Associação dos Juizes de Paz do Estado de Minas Gerais -
ANJUPAZ -. informando a composição da sua nova diretoria, 
eleita e empossada no dia 15/5/95. 

Do Sr. Tadeu José de Mendonça, Prefeito Municipal de Três 
Pontas, e outros (2), solicitando o desmembramento das 
audiências públicas em municipais, microrregionais e 
regionais e que a divulgação das audiências públicas seja 
feita com antecedência maior. 

Do Sr. José Alves da Cunha, solicitando apoio da Casa para 
proceder a ajustes no sistema de aposentadoria da Policia 
Civil. (-À Comissão de Defesa Social.) 

Da Sra. Aida Falco Navarro e outras. functonártas da 3a 
Superintendência Regional de Ensino de Barbacena. 
solicitando que se agilize a implantaç~o do quadro 
suplementar da Secretaria da Educação. (- A Comissão de 
Educação.) 

TELEGRAMAS 
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Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas 
Gerais (3), em resposta aos Ofícios nQs 525/95/SGM, 
informando que o assunto será examinado pela Secretaria do 
Trabalho; 752/95/SGM, informando que o assunto será 
examinado pela Procuradoria-Geral do Estado; 496, 568 e 
653/95/SGM, informando que o assunto será examina~o pelas 
Secretarias da Fazenda e de Agricultura e pelo Inst1tuto de 
Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI-MG. 

Dos Srs. Albano Franco, Governador do Estado de Sergipe; 
Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado; Antônio ~ureliano, Antônio d? Valle: 
Nilmário Miranda e Raul Belem, Deputados Federa1s; Jose 
Maria Caldeira, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 
em exercício; Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado; Ademir Lucas, 
Secretário de Esportes; Santos Moreira da Silva. Secretário 
da Segurança Pública· Marco Antônio Rodrigue? da Cunha, 
Presidente do INDI-MG; Homero Ferre ~a Diniz, 
Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, e 
Ricardo Pinheiro, Diretor Regional da ECT, agradecendo o 
convite para a reuni2~ especial em homenagem ao Senador 
Darcy Ribeiro. 

CARTÕES 
Do General de Brigada Álvaro Henrique Vianna de Moraes, 

Comandante da 4ª Brigada de Infantaria Motorizada, da Sra. 
Heloisa Maria Penido de Azeredo, Presidente do Serviço 
Voluntário de Assistência Social - SERVAS -. e do Coronel-
Aviador Edvard Rodrigues Vieira, Comandante do Centro de 
Instrução e Adaptação da Aeronáutica - CIAAR -, agradecendo 
0 convite para a reunião especial em homenagem ao Senador 
Darcy Ribeiro. . . 

Do Sr. Francisco Luiz Sibut Gom1de, Dlretor-~e~al 
Brasileiro da Itaipu Binacional, encaminhando os relator1os 
de atividades da entidade em 1991, 1992 e 1993. 

Do Sr. Patrus Ananias, Prefeito Municipal de 
Horizonte, agradecendo o convite para participar 
audiência pública de Itabira e comunicando que se 
representar, na ocasião, pelo Sr. Célio de Castro, 
Prefeito. 

Belo 
da 

fará 
Vice-

Do Sr. Juvenal Cruz Junot, Assessor-Chefe da Assessoria de 
Comunicação da Fundação João Pinheiro, agradecendo? convite 
para o encontro com os Presidentes do Senado e da Camara dos 
Deputados. o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A Mesa passa 
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos para o Pequeno Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE 

Autoriza o Poder Executivo 
Pará de Minas. 
A Assembléia Legislativa do 

LEI No 263/95 
a doãr imóvel ao Município de 

Estado de Minas Gerais decreta: 

L--------------------------------------------
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Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 
Município de Pará de Minas o imóvel constituído por um 
terreno denominado Património de Nossa Senhora da Conceiç~o 
de Torneiros, situado naquele município, no Distrito de 
Carioca, nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora da 
Conceiç~o de Torneiros, com área total de 10.000m2 (dez mil 
metros quadrados), sem benfeitorias, conforme registro nQ 
31.170, de 5 de dezembro de 1958, feito a fls. 99 do livro 3 
AJ, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará de 
Minas, transcrito em 2 de maio de 1995. 

Parágrafo único- O imóvel descrito neste artigo destina-se 
à instalaç~o e ao funcionamento de uma praça de esportes. 
Art. 2Q -O imóvel de que trata esta lei reverterá ao 

patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos a contar 
da data da publicaç~o desta lei, n~o lhe for dada a 
destinaç~o prevista no artigo anterior. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicaç~o. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Antônio Júlio 
Justificaç~o: Esta proposiç~o tem por objeto doar ao 

Município de Pará de Minas imóvel que será utilizado para 
abrigar uma praça de esportes. 

A doaç~o pretendida beneficiará o Distrito 
que poderá dispor de um espaço físico 
estruturado para a prática de exercícios e o 
da populaç~o. 

de Torneiros, 
adequadamente 

entretenimento 

Como vemos, a aprovaç~o do projeto de lei em tela dará 
prosseguimento à concretizaç~o dos projetos idealizados pela 
municipalidade de Pará de Minas em favor da comunidade 
daquele distrito. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI No 264/95 
Declara de utilidade pública o Coral Bom Pastor, com sede 

no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Coral Bom 

Pastor, com sede no Município de Juiz de Fora. 
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicaç~o. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de maio de 1995. 
Sebastião Helvécio 
Justificaç~o: O Coral Bom Pastor é sociedade civil sem fins 

lucrativos, que tem por finalidade Incentivar o canto 
pastoral na paróquia que lhe dá nome, participar de eventos 
religiosos, culturais, sociais e recreativos. assim como 
representar a paróquia nesses eventos. 
O Coral Bom Pastor, criado em 20/3/89, vem, a partir dessa 

data, contribuindo efetivamente para o congraçamento da 
comunidade local e incentivando a cultura ao proporcionar a 
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seus membros e aos demais a salutar aproximação com a 
música. 

A diretoria é composta de pessoas idôneas, que nada recebem 
pelo exercício de suas funções. 

Dessa forma, conto com o apoio dos pares da Casa para a 
aprovaç~o 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 265/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.717/93) 

Declara de utilidade pública o Instituto Histórico e 
Cultural de Arceburgo, com sede no Município de Arceburgo. 

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

Histórico e Cultural de Arceburgo, com sede no Município de 
Arceburgo. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicaç~o. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 1995. 
Maria Olívia 
Justificaç~o: O Instituto Histórico e Cultural de Arceburgo 

é entidade sem fins lucrativos, de caráter científico e 
cultural, tendo como principal objetivo oromover o estudo e 
a dívulgaç~o da história e das atividades culturais de 
Arceburgo, bem como as disciplinas a elas correlatas. A 
entidade é regida por estatuto e, subsidiariamente, pelo 
Código Civii oor outras leis vigentes no País. 
Pela exten~: e força de seus projetos e propósitos e por 

tratar-se de entidade sem fins lucrativos é que convido os 
nobres Deputados a apoiar o presente projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 266/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.180/94) 

Declara de utilidade pública o Social Olímpico Ferroviário, 
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, com sede no Município de Belo 
Horizonte . 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicaç~o. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em cc~trário . 
Sala das Reuniões, 11 de maio de 1995. 
Toninha Zeitune 
Justificaç~o: O Social Olímpico Ferroviário tem por 

objetivo principal promover e estimular, entre seus 
associados, a prática e o desenvolvimento da cultura física, 
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moral, artística, intelectual e recreativa nas suas diversas 
modalidades. 

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres 
Deputados à aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para 

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

PROJETO DE LEI NQ 267/95 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário de Desembargador Otóni, com sede no Município de 
Diamantina. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarado de utilidade pública o Conselno de 

Desenvolvimento Comunitário de Desembargador Otóni, 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 Reuniões, de maio de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Fundado em 1981, o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário de Desembargador Otóni tem por 
finalidades principais a busca de soluções para os problemas 
da comunidade, o aprimoramento da consciência associativista 
e a implantação da infra-estrutura necessária à melhoria da 
qualidade de vida dos moradores da comunidade. 
A entidade não possui fins lucrativos, procura difundir a 

importância da união na luta pelos interesses da comunidade 
e promove a capacitação e o treinamento técnico-profissional 
de seus associados. 
O reconhecimento da utilidade pública 

proporcionará a melhoria do intercâmbio 
governamentais que prestam apoio ao meio 
condições para estabelecer convênios para 
projetos de interesse da comunidade. 

da entidade 
com os órgãos 

rural, dando-lhe 
implantação de 

-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 268/95 
Declara de utilidade pública a Associação Sparta Voley 

Clube - EVC -, com sede no Municipio de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Sparta Voley Clube - EVC -. com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
Art. 2Q 

publicação. 
Esta lei vigor entra data em na 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de maio de 1995. 
Kemil Kumaira 

de sua 

Justificação: a Associação Sparta Voley Clube - EVC - é 
sociedade com personalidade jurídica, sem fins lucrativos. e 
sua diretoria, que não percebe nennuma remuneração, 0 
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constituída de pessoas idôneas, nada se conhecendo que 
desabone sua conduta. Desenvolve atividades de assistência 
social, com vistas à valorização do esporte, atuando na 
conscientização de todos para a prática desportiva como meio 
para proteger a saúde física e mental das pessoas e de 
propiciar-lhes mais segurança, coadunando-se, portanto, com 
os objetivos e os deveres do Estado. 

Diante disso, entendemos que a aludida associação merece o 
título declaratório de 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 NQ 269/95 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de 

Casa Grande, 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, com sede no Município de Casa 
Grande. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de maio de 1995. 
José Bonifácio 

de sua 

Justificação: A Associação dos Moradores de Casa Grande é 
entidade sem fins lucrativos, que tem por objetivos 
prir:lpais promover atividades soc1a1s, culturais e 
desp:~tivas e assistir as pessoas carentes do munic1pio. 

Uma vez que a entidade preenche os requisitos necessários à 
declaração de sua utilidade pública, oportuna se faz a 
aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS DE EMANCIPAÇAO DE 
1 - Requerimento nQ 145/95, do Deputado 

encaminha documentação para emancipação 
Luizlândia do Oeste e veredas, no 
Pinheiro . 

- Documentação entregue em 19/5/95: 

DISTRITOS 
Hely Tarquínio, que 

dos Distritos de 
Município de João 

a) ata de constituição da Comissão Emancipacionista, 
registrada em cartório; 
b) representação; 
c) declaração de entidade legalmente constituída; 
d) cópia autenticada do CGC da entidade; 
e) cópia da ata de eleição da diretoria da entidade, 

registrada em cartório; 
f) certidão da Justiça Eleitoral; 
g) declaração de núcleo urbano e moradias; 
h) declaração de edifícios para funcionamento do governo 

municipal e órgãos de segurança; 
i) declaração de posto de saúde; 



j) declaração de escola pública de 1Q grau completo; 
1) declaração de cemitério; 
m) declaração de telefone; 
n) declaração de correios; 
o) declaração de energia elétrica; 
p) declaração de abastecimento de água; 
q) mapa/descrição de limites do IGA. 
- Documentação entregue em 25/5/95: 
a) inventário patrimonial; 
b) relação de servidores. 
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2- Requerimento nQ 146/95, do Deputado Sebastião Costa, 
que encaminha documentação de emancipação do Distrito de São 
Pedro do Avaí, no Município de Manhuaçu. 

- Documentação entregue em 23/5/95: 
a) ata de constituição da Comissão Emancipacionista, 

registrada em cartório; 
b) representação; 
c) declaração de entidade legalmente constituída; 
d) cópia autenticada do CGC da entidade; 
e) cópia da ata de eleição da diretoria da entidade, 

registrada em cartório; 
f) certidão da Justiça Eleitoral; 
g) declaração de núcleo urbano e moradias; 
h) declaração de edifícios para funcionamento do governo 

m~nicipal e órgãos de segurança; 
1) declaração de posto de saúde; 
j) declaração de escola pública de 1Q grau completo; 
1) declaração de cemitério; 
m) declaração de telefone; 
n) declaração de correios; 
o) declaração de energia elétrica; 
P) declaração de abastecimento de água; 
q) inventário patrimonial; 
r) relação de servidores. 
- Documentação entregue em 25/5/95: 
a) mapa/descrição de 1 imites do IGA. 
3 - Requerimento nQ 147/95, do Deputado Ivair Nogueira, que 

encaminha documentação de emancipação do Distrito de Serra 
Azul, no Município de Mateus Leme. 

- Documentação completa entregue em 25/5/95. 
4 - Requerimento nQ 148/95, do Deputado Marco Régis, que 

enc~minha documentação de emancipação dos Distritos de 
Jureia e Santa Cruz da Aparecida, no Município de Monte 
Belo. 
- Documentação completa entregue em 25/5/95. 
5- Requerimento nQ 149/95, do Deputado Wanderley Ávila, 

que encaminha documentação de emancipação do Distrito de São 
Sebastião da Vargem Alegre, no Município de Mirai. 

Documentação entregue em 24/5/95: 
a) ata de constituição da Comissão Emancipacionista. 

registrada em cartório; 
b) representação; 
c) declaração de entidade legalmente constituída; 
d) certidão da Justiça Eleitoral; 
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e) declaração de núcleo urbano e moradias; 
f) declaração de edifícios para funcionamento do governo 

municipal e órgãos de segurança; 
g) declaração de posto de saúde; 
h) declaração de escola pública de 1Q grau completo; 
i) declaração de cemitério; 
j) declaração de telefone; 
1) declaração de energia elétrica; 
m) declaração de abastecimento de água; 
n) mapa/descrição de limites do IGA. 
- Documentação entregue em 29/5/95: 
a) cópia autenticada do CGC da entidade; 
b) cópia da ata de eleição da diretoria da entidade, 

registrada em cartório; 
c) declaração de correios; 
d) inventário patrimonial; 
e) relação de servidores. 
6- Requerimento nQ 150/95, do Deputado Wanderley Ávila, 

que encaminha documentação de emancipação do Distrito de 
Pedra Menina, no Município de Rio Vermelho. 
- ~)cumentação completa apresentada em 29/5/95. 
7 - Requerimento nQ 151/95, do Deputado Ermano Batista, que 

encaminha documentação de emancipação do Distrito de Estêvão 
de Araújo, no Município de Araponga. 

- Documentação completa entregue em 29/5/95. 
8 - Requerimento nQ 152/95, do Deputado José Henrique, aue 

encaminha documentação de emancipação do Distrito de Vai-
Volta, no Município de Tarumirim. 

- Documentação completa entregue em 29/5/95. 
9 - Requerimento nQ 153/95, do Deputado Romeu Queiroz, que 

encaminha documentação de emancipação do Distrito de Santana 
do Tabuleiro, no Município de Raul Soares. 

- Documentação completa entregue em 29/5/95. 
10 Requerimento nQ 154/95, do Deputado Ronaldo 

Vasconcellos, que encaminha documentação de emancipação do 
Distrito de Oratórios, no Município de Ponte Nova. 

- Documentação completa entregue em 29/5/95. 
11 -Requerimento nQ 155/95, do Deputado Romeu Queiroz, que 

encaminha documentação de emancipação do Distrito de Mente 
Formoso, no Município de Joaima . 

- Documentação completa entregue em 30/5/95 . 
REQUERIMENTOS 

NQ 446/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao 
reinício das obras de terraplenagem e pavimentação do trecho 
que liga os Municípios de Braúnas P. Joanésin. (-Á Comissão 
de Administração Pública.) 

NQ 447/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçónica Jaime Salgado, do Município de Guaranésia, por 
seus dois anos de existência . 

NQ 448/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
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Loja Maçônica Brasil Central, do Municipio de Araguari, por 
seus 66 anos de existência. 

NQ 449/95, do Deputado Wanderley Ávila, ~01icitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de conç·atulações com a 
Loja Maçônica Deus, Humanidade e Luz, des•a Capital, por 
seus 99 anos de existência. 

NQ 450/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçônica Aurora Mineira, do Município de Caldas. por 
seus 99 anos de existência. 

NQ 451/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçônica Cristóvão R. de Andrade, do Município de Juiz 
de Fora, por seus 15 anos de existência. 

NQ 452/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e à Secretaria da 
Educação com vistas à implantação, no Município de Betim, de 
escola de ensino especial nas áreas de educação especial e 
educação para o trabalho, para crianças portadoras de 
deficiências. (-Distribuídos à Comissão de Educação.) 

Do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja registrada junto 
à Comissão de Assuntos Municipais sua manifestação de apoio 
à emancipação do Distrito de Sã~ Pedro de Caldas. no 
Município de Caldas. 

Do Deputado Jairo Ataide, solicitando seja a 1a parte da 
reunião de debates do dia 26 de junho destinada a homenagem 
especial ao Engenheiro Siderurgista Louis Ench. 

Do Deputado Anderson Adauto, solicitando a criação de 
comissão especial para ir ao Município de Uberaba p· 2star 
homenagem ao Sr. Chico Xavier. 

Do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja enviado 
oficio à direção da Volkswagen mostrando o interesse do 
Estado e, especificamente, do Municipio de Montes Claros em 
sediar a nova fábrica da empresa. 

Do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja realizado por 
esta Casa um ciclo de debates sobre as taxas de juros e seus 
efeitos sobre a economia mineira. 

O Sr. Presidente -
Silveira Júnior. 

Oradores Inscritos 
Com a palavra, o Deputado Alencar da 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente. 
Srs. Deputados, membros da imprensa. pessoas presentes nas 
galerias, ocupo esta tribuna para dizer que estou assustado 
com a situação do Brasil. Hoje cedo, durante a minha leitura 
matinal, assustei-me ao ler no "Estado de Minas". na página 
4, o seguinte: "Novo imposto para consertar estradas. O 
Ministro dos Transportes, Odacir Klein, disse ontem que o 
Governo Federal está estudando a criação de um novo Imposto. 
semelhante ao Fundo Rodoviário Nacional - FRN -. para obter 
recursos especificas a serem aplicados na malha rodoviária 
do Pais, atualmente numa situação caótica.". 
Sr. Presidente, fico indignado com esse Governo que está 

criando mais um imposto. O brasileiro já não consegue mais 
pagar impostos nesta terra. E o pior 6 que quem paga nao 
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está vendo nenhum tipo de melhoria. Está na hora de o 
Presidente da República e de o Governador do Es~a~o darem_um 
basta nessa situação. E agora ainda vem o M1n1stro cr1ar 
mais um imposto. Eu pergunto: onde está aquele selinh? que 
todos os meses, viajando ao não, o motorista prec1sava 
comprar e afixar no seu carro? Onde estão os recursos da B~-
381? Providências urgentes precisam ser tomadas com re~açao 
à nossa economia. O nosso Pais está quebrando. Ao inves de 
conseguirmos mais empregos, estamos mandando funcionários 
embora. Os empresários não agüentam mais os impostos. 

Fica aqui, Sr. Presidente, o meu pedi~o ao Pr~si~ente da 
República para que repense seus atos. Nos, b~as1le1r?s, ~á 
estamos no fundo do poço e, daqui a pouco, nao havera ma1s 
jeito de acreditar no Pais. 

Por acreditar neste Pais, é que ainda tenho forças para 
ocupar esta tribuna e pedir providências. . 

Outro assunto que queria colocar é que recebi o con~,t~ da 
vereadora Norma venâncio, para ingressar no PRONA. Ate t1nha 
vontade de aceitá-lo, porque, depois que disputei um~ 
eleição, e quando o majoritário da chapa do PMDB, ~r. Jo~e 
Alencar fez uma campanha maciça, apesar de ter mu1to ma1s 
tempo d~ política que ele, e por ter tido muitos v?to~ 
anulados com o nome José Alencar da Silveira, quase ace:te1 
o convite, só para dizer pela televisão como faz o Eneas; 
"Meu nome é Alencar! Meu nome é Alencar! Meu nome _e 
Alencar!" Não é José de Alencar. Por pouco. esta~,a 
ingressando no PRONA só por causa diss?: não s~r con~und1do 
com o Sr. José de Alencar, porque isso e uma br1ncade1ra. 

Até aqui, nesta Casa, no lançamento do "Passo a Passo": 
quando assustei, ainda bem que não foi José Alencar, _fo1 
Alencar da Silva. Agora, pelo amor de Deus: Alencar da S1lva 
também não dá voto. Por favor, meu nome é Alencar! Muito 
obrigado. o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo 
Rezende. o Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente. Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados; na atual conj~ntu~a P?lítica do 
Pais, com as discussões das reformas const1tuc1on~1S, começa 
a entrar no nosso dia-a-dia uma palavra maleavel e de 
definição consistente para o momento: flexibilização. Ela 
chega em um momento oportuno para definir~os a questão ~os 
monopólios das telecomunicações e. do petroleo ~? Bras11. 
Acredito nessa palavra como a unica forma v1avel para 
democratizarmos essas duas áreas estratégicas do _Pa~s e, 
também, para não ficarmos nas mãos de um 9r~po de ldeologos 
e corporativistas. Acredjto que os mon~pol1os como o _da 
PETROBRÁS e o da TELEBRAS são aberraçoes da democrac1a, 
significando a cassação do direito individual de produzir: 

Deixo claro, no entanto, o meu total apoio à PETROBRAS, 
flexibilizando o monopólio do petróleo de forma que o Estado 
passe a contratar as empresas privadas, para re~lizar ~s 
atividades de pesquisa e comércio de la~ra de petroleo_e gas 
natural, refino de petróleo, importaçao e export~ç~o de 
petróleo, gás e derivados, bem como o transporte mar1t1mo de 

~------------------------------------------~ 
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petróleo, derivados e o próprio gás natural. inclusive por 
meio de dutos. Da mesma forma poderemos flexibilizar o 
monopólio das telecomunicações- em especial. o da TELEBRÁS 
-. com a entrada de investimentos privados. com livre 
competição, nos serviços complementares, como comunicação de 
dados, telefonia celular. serviços de valores adicionais, 
entre outros. Mas é bom esclarecer a importância da 
manutenção estratégica da TELEBRÁS e da PETROBRÁS, como 
serviços essenciais de reserva e de segurança nacional. 

Ao analisar ,a flexibilização dos monopólios. principalmente 
nas duas áreas que citei, em outros países. podemos perceber 
que o Estado exerce o monopólio de forma indireta. abrindo 
espaço para empresas interessadas. mas sempre com reserva no 
segmento. Nos países desenvolvidos. a tendência atual dos 
monopólios. que são poucos. consiste na sua transformação de 
monopólios diretos da união em monopólios indiretos. Esse 
modelo funciona de var1as formas. Pode ser através de 
concessões à iniciativa privada, de formas associativas 
entre Estado e iniciativa privada, mantendo a prerrogativa 
das decisões do Estado, ou. ainda, através da instituição de 
comissões de controle governamental, particularmente sobre 
atividades de serviços, exercidas pelo setor privado. 

Temos que ficar com a atenção redobrada neste momento. em 
que a Nação começa a tomar novos rumos. Tem9s que escolher_o 
melhor caminho. A privatização da PETROBRAS e da TELEBRAS 
poderá transformar-se em um verdadeiro caos. A 
flexibilização é, neste momento. a palavra de ordem. Temos 
que abrir novos horizontes para as empresas privadas nessas 
áreas, mas temos que resguardar futuros horizontes 
ensolarados para esses dois setores. por estratégia e. até 
mesmo. segurança. Uma privatização sem regras, sem a 
flexibilização das áreas de telecomunicações e de petróleo, 
POderá levar o pais a uma situação perigosa. em que a 
sociedade e o poder público não terão nenhuma forma de 
controle sobre os serviços e bens essenciais. Uma outra 
questão relativa a privatização sem flexibilização. nessas 
duas áreas, diz respeito aos monopólios privados. em que 
serviços secundários poderão transformar-se em serviços 
essenciais. Para isto, temos que implantar regras rígidas. 
de preferência, leis antitrustes austeras. 

Enquanto defendo a privatização flexibilizada da PETROBRÁS 
e da TELEBRAS, defendo c monopólio da Companhia Vale do Rio 
Doce, uma empresa de s: anos, que se transformou num 
conglomerado de sucesso e num importante instrumento de 
desenvolvimento nacional. Hoje. a Vale opera em 9 Estados 
brasileiros, diretamente ou através de suas 14 empresas 
controladas e 26 coligadas. Os negócios a que esse 
conglomerado se dedica são exploração de minério de ferro. 
manganês, ouro. bauxita e caulim; operação de sistemas 
interligados mina-ferrovia-porto. no Pará, no Maranhão. em 
Minas Gerais e no Espírito Santo; navegação transoce~nica; 
atividades nas áreas de pelotização, siderurgia. ferro-ligas 
e alumínio; manejo de maciços florestais para produção de 
madeira, celulose e papel. Nesse tipo do serviço, uma 
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atividade complementa outra, garantindo a sinergia entre os 
negócios do grupo. Para construir esse sistema, a Vale do 
Rio Doce veio firmando parcerias lucrativas de sucesso, com 
investidores brasileiros, japoneses, italianos, espanhóis, 
franceses, sul-africanos e argentinos. Um outro dado 
importante é que ela é a maior empresa de minério de ferro 
do mundo, com mais de 20% do competitivo mercado 
internacional desse produto. Também é a maior produtora de 
ouro da América Latina, com 17 toneladas por ano. No ano 
2.000, nossa produção será de 32 toneladas por ano, ~ma das 
5 cinco maiores do "ranking" mundial. Este perf1l que 
relato, com comprovada lucratividade, tem hoje um patrimônio 
liquido de quase U$10.000.000.000,00. Segundo fontes da 
própria companhia, a lucratividade da empresa, no ano 
passado, atingiu quase U$850.000.000,00, comprovando que ela 
é lucrativa e tem futuro. 

A mineração, por exemplo, que é o carro-chefe empresarial 
da Vale, teve lucro liquido de U$650.0~0.000,00, em 1994, 
com dividendo, de ordem de R$3,00 por açao. Uma estatal com 
essa saúde financeira não pode estar comprometendo o 
organismo econômico nacional. Além disso:? superávit de ~ma 
Estatal bem administrada em área estrateg1ca para o Bras11. 
como a mineração, conjugada com trans~orte, nav~gação e 
investimentos em tecnologia e meio amb1ente contr1buem, d~ 
forma indiscutível. para o crescimento econômico do_P~is. E 
visível o interesse incontido de grupos empresar1a1s no 
controle acionário dessa estatal. Podemos, até mesmo, 
apontar alguns, como os americanos e os _japoneses. ~os 
Estados Unidos, por exemplo, a sílica esta com o~ d:as 
contados. No Japão, a riqueza mineral e_o_espaço te~r1tor1a~ 
são inexpressivos. Enquanto isso, o miner1o do Bras11, que e 
dos melhores do mundo, tem reservas, somente da Vale do Rio 
Doce nos Estados de Minas Gerais e do Pará, para serem 
expl~radas durante mais de 500 anos. Além disso, a estatal 
detém 20% do mercado internacional de minério de ferro. 

Ao finalizar. peço aos meus pares qu~ ~eflitam e_engrossem 
as fileiras da flexibilização do monopol1o do petroleo e das 
telecomunicações. Acredito ser esse o melhor caminho, na 
situação que atravessamos. Acredito que,. com a 
flexibilização, vamos continuar com uma PETROBRAS e uma 
TELEBRÁS fortes e sempre seguras, porque o Governo Federal 
irá continuar com parte dos serviços essenciais e, ao mesmo 
tempo, abrirá espaço para o progresso e o desenvolvimento, 
com a chegada dos grupos privados, que, certamente: 1rao 
proporcionar mais emprego para o nosso povo. Quanto a ~ossa 
Companhia Vale do Rio Doce, emoresa s0berana, lu~rat1vR e 
geradora de desenvolvimento, peço aos ~o~res C?legas q~e 
entrem na luta em defesa desse patrimon1o nac1onal. Nao 
vamos ceder aos grupos interessados. Vamos lutar pelo nosso 
património. A Companhia Vale do Rio Doce é do povo 
brasileiro. e não, de grupos neoliberais tomados pela 
sindrome da privatização sem limite. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Sebastião 

Navarro Vieira. 

~------------------------------------------------~ 
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o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados. a const~tuição do MERCOSUL a9re 
para o Brasi 1 imensas potenc1al idades e, tambem, 
preocupações, por tratar-se de um espaço aberto ~ara o 
desenvolvimento econômico de todo o Sul do cont1nente, 
abrindo espaço para o desenvolvimento das_ exportações 
brasileiras para os países do Cone Sul e. tambem, um espaço 
importante para importações brasileiras oriundas daqueles 
países. Abrem-se espaços com perspectivas imensuráveis de 
desenvolvimento econômico para o Brasil como um todo e, de 
forma muito especial, para Minas Gerais. Preocupa-nos, 
principalmente, o que diz respeito aos laticínios. pois 
todos sabemos que a Argentina os produz a preços muito 
inferiores aos praticados no Brasil, colocando no mercaao 
brasileiro esses produtos a preços bem mais baixos do que os 
nossos, sendo que Minas prima pela sua grande potencialidade 
na pecuária leiteira. Tendo em vista essas preocupações, 
lembrando que os Estados do Sul do Pais já tomam 
providências nesse sentido- o Estado do Rio Grande do Sul 
criou a comissão especial para o acompanhamento dos 
problemas do MERCOSUL, o Estado de Santa Catarina criou uma 
Secretaria de Estado para Assuntos do MERCOSUL e uma 
comissão permanente na sua Assembléia para assuntos do 
MERCOSUL -. apresento, nesta oportunidade, nesta Casa, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, requerimento para que seja 
formulado apelo ao Governador do Estado para que apresente 
projeto de lei criando a Secretaria de Estado para Relações 
Internacionais e Assuntos do MERCOSUL. Apresento também 
requerimento para que seja constituída comissão especial 
para proceder a estudos sobre o MERCOSUL e o seu impacto 
POlítico, econômico e social em Minas Gerais. O requerimento 
vai embasado nos seguintes termos: (-Lê:) 

"O contexto hodierno do capitalismo, marcado pela acirrada 
competição e concentração empresarial, tem demandado 
ampliação incessante dos mercados, redução de custos e 
observância de rigorosos padrões de qualidade. Não e 
possível fazer face às necessidades de atualização 
tecnológica e aumento da produtividade senão mediante 
parcerias que viabilizem elevadas inversões de capital e a 
execução articulada de funções e atividades. consoante as 
aptidões e recursos de cada parceiro. 
A busca da complementaridade faz-se sentir com mais vigor 

no âmbito das empresas. Proliferam "joint ventures" 
integrando os setores financeiro. industrial e comercial. 
Sugerem-se cada vez mais produtos com componentes fabricaaos 
em diversas partes do mundo, de modo a aproveitarem-se 
racionalmente os recursos naturais e humanos de cada região. 
Elevam-se a cada dia as cifras do comércio exterior. 

Em suma, a capacidade humana de transformar, criar e 
'disponibilizar' bens e serviços, com dispêndio sempre menor 
de tempo e matérias-primas, atinge o paroxismo e torna-se 
cada vez mais verdadeira a afirmação de que o mundo é 
pequeno. 
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A reboque dos agentes econômicos do "capitalismo avançado~. 
verifica-se, na atualidade, nítida tendência de global1zaçao 
cultural e econômica, a partir da formação de blocos 
regionais. 
Esses titãs da ordem pós-guerra fria instauram modalidade 

inédita de interlocução mundial, reduzindo a impo~tância 
isolada dos Estados e ensejando a pronta integraçao dos 
países afins - notadamente os mais pobres. _ 
Aliás, esses últimos, retardatários do desenvolvimento, sao 

justamente os mais vagarosos na busca de parceiros para a 
adequação aos idos conte-~orâneos do capitalismo, que 
sinalizam a progressiva :Jperação das fron~eiras. e a 
inegável mudança no conceito Jurídico de soberan1a nac:ona~. 

No caso especifico do continente americano. a.revitallz~çao 
democrática em países como o Brasil, a Argent1na e o Ch1~e. 
nos anos 80, tornou possível a intensificação das relaçoes 
entre eles dificultadas até então pelos reg1mes 
autoritários'- cujos círculos de poder eram essencialmente 
xenófobos e beneficiários de uma economia cartorial. marcada 
pelo incesto entre iniciativa privada e Estado. . 
Embora os ressaibos da "velha ordem" ainda_se façam sen~1r, 

inclusive no bojo do ordenamento constituc:onal, co~s?llda
se a passos largos, no seio da soc1edade c1v11: a 
compreensão de que não há razões para temer o_estran~e1ro, 
mas sim para cultivar com ele laços de cooperaçao e am1zade. 
Essa verdade salta aos olhos e ganha cores mais vivas quanoo 
se trata de povos vizinhos, que passaram por p~ocessos 
análogos de colonização e espoliação, ostentando ind1cadores 
sócio-econômicos tão semelhantes aos nossos. 

O MERCOSUL irrompe no contexto sul-americano como resultado 
dos esforços governamentais do Brasil e da Arg~ntina, 
secundados pelo Paraguai e pelo Uruguai, no s~n~1do de 
estimular o entrosamento de seus agentes econom1co~ .. a 
partir da criação de condições cambiais e alfandegar1as 
comuns. J·a· Trata-se de organismo incipiente, embora tenha 
engendrado significativa melhoria nas relações econômicas 
dos países membros. . . 

Na verdade, o nome MERCOSUL não corresponde a realldade.~a 
organização, visto que, por ora, afigura-s~ ant~s como_un1ao 
aduaneira do que como mercado comum, po:s a1nd~ ~ao se 
estipularam regras viabilizadoras do 11vre .!rans1to __ de 
pessoas, bens e capitais - como sucede ~a Un1ao Europe1a, 
vários passos além no processo de integraçao. 

Mesmo enquanto união alfandegária, o MERCOSUL está longe da 
perfeição. Dos 9 mil produtos que compõem a p~uta de 
comércio exterior dos países membros, uns 10% a1nda se 
sujeitam a barreiras tarifárias nas relaç~es recípr?c~s. ao 
passo que uns 20% sujeitam-se, nas relaçoe~ comerc~a1~ com 
terceiros a tarifas nacionalmente estabelec1das e nao a TEC 
(Tarifa Externa Comum). O prazo para a uniformidade 
tarifária irrestrita expira em 2006. 
Para se ter uma idéia do significado do MERCOSUL no plano 

internacional, basta lembrar que é a 4ª maior potência 
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económica do mundo, atrás apenas do NAFTA, da U.E. e do 
Japão, respondendo por 29% da produção mundial de soja (28% 
das exportações de óleo de soja). 13% da produção mundial de 
carne bovina e 6,5% da de milho. 
Tecidas as considerações devidas sobre a relevância da 

inserção brasileira no contexto da economia internacional 
por via do MERCOSUL, resta-nos desenvolver o argumento que 
embasa esta proposição, qual seja o de que o MERCOSUL 
interessa particularmente a Minas Gerais, não podendo esta 
Assembléia ex1m1r-se da incumbência de conhecer seus 
meandros, contribuir para seu aprimoramento e sobretudo para 
a potencialização de seus efeitos benéficos sobre a economia 
mineira. 

Inicialmente, é de se ressaltar que o nascimento do 
MERCOSUL ocorreu justamente em nosso Estado. na tão mineira 
quanto universal Ouro Preto (já dizia Tolstói que ser 
universal é cantar ao mundo as coisas de nossa aldeia). Foi 
aqui que ganhou personalidade jurídica o bloco económico 
gerado pelo Tratado de Assunção, com a assinatura do Tratado 
de Duro Preto em 16/12/94. 

Por que Minas Gerais? 
Numa resposta simplista, poder-se-ia dizer que por força ao 

empenho do Presidente anfitrião, o mineiro Itamar Franco. 
Todavia, Presidente algum consegue impor sua lógica à 

lógica dos fatos. Escolher Minas Gerais significou. na 
linguagem dos símbolos. a opção do Brasil como um todo pela 
incorporação ao MERCOSUL; o reconhecimento de que esse não é 
assunto apenas dos homens de perto da fronteira. gaúchos. 
catarinenses, paranaenses ou mesmo paulistas. mas de todos 
os brasileiros. 

Ao lado das razões políticas e culturais que fizeram de 
Minas o epicentro brasileiro do MERCOSUL. afiguram-se 
outras, de índole económica, para cujo exame atentamos. 

Das 10 maiores empresas brasileiras exportadoras para c 
MERCOSUL, 4 estão localizadas no nosso Estado: Fiat 
Automóveis, USIMINAS, Cia. Vale do Rio Doce e SAMARCO. 
O volume das exportações mineiras para o MERCOSUL superam 

os U$600.000.000.000,00 por ano. cerca de 20% do total das 
exportações brasileiras para o bloco (U$2.700.000.000.00). 

De outro ângulo, 12% das exportações mineiras dirigem-se ao 
MERCOSUL. A pauta inclui material de transporte. aço. 
minério de ferro, café não torrado. produtos têxteis, 
alumínio e plástico, entre outros itens de menor destaque. 

Outro termómetro indicador da lmportancla do MERCOSUL para 
a economia mineira é o número de "certificados de origem· 
emit.idos pela FIEMG. A média tem sido de 1.500 a 1.600 por 
mês, sendo 50% destinados aos paises do MERCOSUL. Ou seja. 
cerca de 800 empresas têm buscado, mensalmente, preparar-se 
para exportar para o MERCOSUL. 
Para coroar a argumentação sobre o impacto do MERCOSUL na 

economia mineira, acrescentamos que nosso Estado supera o 
Rio Grande do Sul nas transações com o bloco regional, 
embora em posição geográfica oem desfavorável. 
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Por todas as razões salientadas e tendo em vista a 
necessidade de conhecer e divulgar as peculiaridades do 
MERCOSUL, julgamos indispensável aprofundar estudo a 
respeito, envolvendo o Legislativo Estadual na discussão de 
tema tão candente para Minas Gerais". 
o Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José 

Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen* - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, senhores presentes nas galerias, estive, o~tem, 
na cidade de Padre Paraíso, onde pude constatar a alegr1a da 
população festejando a renúncia de um Prefei~o corrupto. 
O Sr. Manuel Batista da Silva, mais conhec1do pelo nome de 

Senero, voltou, depois de algum tempo, à Pre!eitura_de_Padre 
Paraíso e continuou dilapidando o patrimon1o publ1co e 
traindo os compromissos assumidos em época de campanha. 

Há muito tempo essas irregularidades de Prefeituras _dos 
vales do Jequitinhonha e Mucuri estavam acontec~ndo. Ja em 
1991 recebemos denúncias da cidade de Padre Para1so. Alguns 
cidadãos estiveram conosco, vieram ao meu gabinete trazendo 
notas fiscais que julgavam ser frias. Fomos apurar a 
natureza daquelas notas fiscais. Andamos pelos endereços que 
estavam estampados nas notas e nada foi encontrado. Eram, de 
fato, notas fiscais forjadas. Havia já, em Belo Horizonte, 
uma quadrilha formada, com escritório montado para _faz~r 
tomada de preços de maneira fictícia, forjar_notas f1sca1s 
frias. colaborar e se aproveitar da corrupçao no vale do 
Jequitinhonha. Em 1991 a denúncia foi apresentada ao 
Ministério Público, mas nada aconteceu. 

Dizem na cidade de Padre Paraíso, que não aconteceu nada 
porque'os criminosos foram protegidos po~ político~ que 
tinham prestígio na cidade e que prec1savam apo1ar o 
Prefeito naquela época. . 
Constantemente um vendedor de notas fiscais aparec1a no 

vale do Jequitinhonha e no vale do Mucuri, exa~a~ent~ nos 
dias em que chegava o dinheiro do Fundo de Part1c1paçao, e 
negociava com o Prefeito. Depois da denúncia de 1991, essa 
coragem diminuiu um pouco, mas, como nada aconteceu, nem com 
o Prefeito, nem com o vendedor, aquele senhor voltou a 
atuar, distribuindo a sua mercadoria. 

Neste ano, novamente, alguns cidadãos de Padre Para!so 
resolveram continuar a luta para barrar a corrupçao. 
Trouxeram ao nosso gabinete notas fiscais frias. Fomos, com 
uma comissão de Padre Paraíso. da qual fazia parte o 
Presidente da Câmara Municipal, procurar a Superintendência 
da Polícia Federal levando documentos. em quantidade, que 
mostravam, tranqüil~ e facilmente, que a corrupção campeava 
naquela cidade. 
Diante da pressão do povo, os vereadores que ainda 

relutavam em pedir a cassação do Prefeito uniram-se àqueles 
que já apresentavam a denúncia e, perante a iminência de ser 
cassado, o Sr. Senero renunciou ao cargo, ontem, pela manhã, 
e, à tarde, foi empossado o novo Prefeito, Sr. Manoel 
Ferraz. 
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A situação é muito ser1a na região, pois há outras cidades 
que acompanham o mesmo esquema. Temos, por exemplo, Poté, 
onde há uma denúncia de corrupção. Em Teófilo Otóni, também, 
o Prefeito foi acusado de corrupção. A imprensa das cidades 
e do Estado denunciaram amplamente os fatos. 

Aqui, em Belo Horizonte, uma empresa de consultoria ajudava 
a maquiar as contas da Prefeitura de Teófilo Otóni, 
transformando as notas de compras particulares do Prefeito 
em despesas da Prefeitura, além de acrescentar àquelas 
despesas um custo especial pelos "bons serviços prestados à 
corrupção". 

Muitas vezes, as pessoas perguntam o que poderíamos fazer, 
o que nos adianta denunciar. Queremos dizer que acreditamos 
que é preciso, que é possível mudar a situação. O exemplo 
nos chega de Padre Paraíso. Através da acusação dos 
cidadãos, do interesse da Câmara Municipal, mudou-se a 
situação. 

Começo propondo uma reformulação total no Tribunal de 
C~ntas, órgão responsável pelo controle dos gastos públicos. 
Nao Podemos nos omitir diante do fato de que milhares de 
notas fiscais de empresas-fantasmas devem estar passando 
diariamente pelo Tribunal, sem que seja feito um controle 
sobre a veracidade daquelas informações. Bastaria uma troca 
de informações entre o Tribunal de Contas e o Sr. Secretário 
da Fazenda para que essas empresas-fantasmas fossem logo 
conhecidas. 
Se houver vontade política, poderemos mudar a dinâmica do 

Tribunal de Contas, para que ele deixe de ser um órgão 
atento apenas aos aspectos formais das prestações de contas 
e se torne um órgão verificador de conteúdo. Parece-me que 
os verdadeiros termos são estes: fiscalizadora de conteúdo. 
Não adianta fiscalizar apenas aquilo que é formal. 

Foi a partir de análise e de notas fiscais apresentadas 
pela Prefeitura de Padre Paraíso que pudemos constatar a 
irregularidade que existia, as notas frias que eram 
emitidas. Se essa mesma análise fosse feita em todas as 
~antas que passam pelo Tribunal. decerto várias outras 
lrregularidades viriam à tona. 
Entretanto, verifica-se a forma e não o conteúdo. Apenas 

quando essa mentalidade for alterada é que teremos um 
efetivo controle dos gastos públicos. 

Nossa primeira oportunidade será este ano. quando a 
Assembléia fará a indicação de um Conselheiro para o 
Tribunal de Contas. 

A escolha deve ocorrer de forma transparente e democrática, 
fugindo das tradicionais indicações políticas que conduzem 
ao Tribunal pessoas compromissadas com este ou aquele grupo 
político. 
Temos oportunidade de optar por um Tribunal técnico, ao 

contrário do atual, que, na maioria das vezes, é 
ineficiente. Chegamos a propor que se pensasse na 
possibilidade de um concurso para a indicação. Que a 
nomeação deixasse de ser por indicação e passasse a ser 
feita através de um concurso referendado pela Assembléia. 
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Se esta Casa tiver seriedade e ética suficientes para 
romper com essa tradição, 1n1ciaremos uma nova fase no 
controle dos atos da administração pública. Com certeza, os 
lucros dessa decisão superarão várias vezes aqueles que o 
atual Presidente da República credita às reformas 
constitucionais. 

O pessoal de Padre Paraíso, principalmente os cidadãos, 
cumpriram a sua missão. Cabe a nós Deputados dar o pri~ei~o 
passo para que o Tribunal de Contas se torne um orgao 
técnico e deixe de ser um órgão político. Muito obrigada. 
* - Sem revisão da oradora. 
o Sr. Presidente Com a palavra, o Deputadc Paulo 

Schettino. 
o Deputado Paulo Schettino - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas, Senhores Deputados, imprensa, participantes das 
galerias, a Polícia Civil de Minas Gerais é das melhores_do 
País. Seus integrantes têm sido exemplos vivos de dedicaçao, 
seriedade, exação no cumprimento do dever, dignidade 
profissional, e bravura, apesar de todas as dificuldades que 
se lhes antepõem, principalmente de natureza salarial. 

Essas considerações vêm sendo expendidas há muito tempo e 
são tão evidentes e cediças que não carecem de justificação. 
Ninguém em sã consciência, possuído de um mínimo de 
informação e de bom senso, se atreverá a refutar essas 
afirmativas. 

Mas não estou aqui simplesmente para repeti-las. Desejo. 
isso sim, por elementar dever de justiça, dizer que não se 
pode deixar de reconhecer que duas instituições prestadoras 
de relevantes serviços à comunidade mineira, extintas desde 
os idos de 1970, concorreram de forma inequívoca par~ .a 
formação desse conceito de excelência da nossa Pol1c1a 
Civil. 

Refiro-me, com um sentimento mesclado de saudade e de 
respeito. às corporações da Guarda Civi: _e do Co~po _de 
Fiscais de Trânsito, de tão caras trad1çoes. Organ1zaçoes 
disciplinadas, altamente preparadas para o exercita~e~to de 
seus misteres, com acendrado senso de responsab1l1d~de, 
tornaram-se, mercê desses atributos, credoras da admiraçao e 
estima de seus concidadãos. 
Quando desativadas, por discutível decisão do Governo 

Federal, tiveram seus servidores incorporados, em sua grande 
maioria, aos quadros da Polícia Civil, reforçando-os 
quantitativa e qualitativamente. 

Por essas razões desejo prestar-lhes, tanto tempo 
decorrido, o preito de reconhecimento do Deputado, 
representante do povo, no início de seu primeiro mand~to, 
mas policial de muitos anos de serviço e que, por 1sso 
mesmo se sente habilitado a emitir essa opinião. 

E, ~o saudá-los, quero exaltar també~ suas dedicad~s 
companheiras, e~sas modestas heroínas a~onimas, de coraçao 
moldado por fi~-as especiais para torna-las fortes, que 
amedrontadas assistiam, ao lado de filhos menores, seus 
maridos saírem para o trabalho sem a segurança de que eles 
retornariam. Dia após dia, ano após ano. E muitas delas, 

~---------------------------------------
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efetivamente. sentiram na carne o drama da perda do 
companheiro na luta cruenta contra o crime, contra os 
criminosos, na defesa da sociedade. 

Chego então ao principal motivo que me traz a 
É que, as viúvas desses policiais, em razão 
jurídicas, encontram-se, hoje, em estado 
penúria, percebendo pensões irr1sor1as. 
insuficientes para o seu sustento. 

esta tribuna. 
de filigranas 

de absoluta 
absolutamente 

No exato instante em que o IPSEMG reajusta os valores 
concedidos às suas pensionistas, o órgão público estadual 
encarregado de pagar as viúvas dos ex-guardas civis e ex-
fiscais de trânsito, ao contrário, além de deixar de provê-
las dos beneficios sob sua responsabilidade integralmente, 
como deveria fazer, chega ao cúmulo de, em inúmeros casos, 
reduzi-los. 
Louve-se a nova administração do IPSEMG sob a lúcida 

direção do Dr. José Maria Borges que. com o apoio decisivo 
do governo estadual, passou a exercer uma política 
assistencial mais justa. 
Aliás, deve-se ressaltar, por ser expressão da verdade- e 

as pensionistas do IPSEMG podem testemunhar isso a 
Vereadora Zazá Schettino empenhou-se durante anos a fio 
visando alcançar essa meta. Constrange-me a citação, mas 
impõe-se o reconhecimento a uma luta que acompanhei de 
perto. 

No entanto, há que se criticar 
direta do Governo Estadual que 
perverso e desumano em relação 
mencionadas. 

o órgão da administração 
adota procedimento tão 
às outras pensionistas 

Procurando reparar essa dolorosa injustiça, o Secretário de 
Segurança Pública, Delegado Santos Moreira, atendendo à bem 
elaborada exposição de motivos apresentada pelos dirigentes 
da Caixa Beneficente dos Ex-Guardas Civis e Ex-Fiscais de 
Trânsito, remeteu ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado, Dr. Eduardo Azeredo. correspondência capeando 
proposta de minuta de projeto de lei corrigindo o valor da 
pensão e revogando disposições que propiciam interpretações 
dúbias ou errôneas. 
Este nosso pronunciamento tem por objetivo precípuo 

formular veemente apelo ao espírito magnânimo do eminente 
Governador, no sentido de acolher a sugestão do titular da 
Pasta de Segurança Pública e determinar aos setores 
competentes a adoção das providências necessárias, no menor 
prazo possível, à correção dos benefícios àquelas cerca de 
600 viúvas profundamente prejudicadas. 
~ncaminhado o projeto de lei pelo Executivo a esta Casa. 

afirmo com toda convicção, pelo comportamento dos meus 
pares, a quem aprendi a respeitar. a sua tramitação será 
célere e nos ensejará a todos, Governo e parlamentares, 
cumprir o nosso dever, tendo a grata satisfação de ver, quem 
sabe, brotar um sorriso nessas faces maltratadas pela 
inclemência do tempo e pela dureza da vida, que merecem todo 
o nosso carinho e que se lhes faça justiça. A todas. minha 
comovida homenagem. 
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o Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 
Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta Exmo. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, senhores presentes nas galerias, 
de uma forma muito especial, saudamos a comitiva de Monte 
Azul. aqui presente nos prestigiando e assistindo a esta 
reunião. 
Os Deputados Estaduais, por diversas vezes. fizeram 

pronunciamentos acerca da política econômica e tributária 
dos Governos Estadual e Federal. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, mesmo sabendo que 
as altas taxas de juros praticadas no mercado estão levando 
à falência grande parte dos comerciantes, produtores e 
empresários, insiste em mantê-las elevadas. Quem mais sofre 
são os micro e pequenos empresários. que. não supor~a~do 
mais, exigem uma mudança imediata da atual pol1t1ca 
econômica, adotando-se juros e créditos compatíveis com a 
realidade brasileira. Segundo dados da Associação Mineira de 
Pequenas e Microempresas, dos 450 mil estabelecimentos ~m 
funcionamento no Estado, entre 60% e 80% estao 
inadimplentes. É necessário que os juros sejam compatíveis 
com a realidade econômica do Pais e que o Governo lance um 
programa de apoio que consista em facilitar a instalação de 
unidades industriais, principalmente com o pensamento 
descentralizador, dando-se a oportunidade. ao interior do 
Estado, de instalá-las, gerando, assim, milhares de empregos 
diretos. É ainda necessária a abertura de créditos pelos 
Bancos oficiais, a exemplo do Banco do Nordeste. que 
efetivamente apóia a iniciativa privada, por meio do FNE_e 
do PROJER. com juros acessíveis e a longo prazo. O apo1o 
cientifico e tecnológico é imprescindível. principalmente 
para se terem. como resultado final. produtos de qualidade e 
competitivos. 

É esse o desafio do Governo Federal. e, dentro desse 
prisma, não há outra alternativa para o bom andamento e o 
êxito a médio e longo prazos do plano de estabilização da 
nossa economia. _ 

O Governo Estadual também precisa reavaliar a sua atuaçao, 
rever as leis que incentivam e facilitam a vida dos micro e 
pequenos empresários e dos produtores rurais, procurando uma 
forma de inseri-los no mercado de trabalho com resultados 
favoráveis e práticos. Essa preocupação deve-se ao fato de o 
nosso Estado prender-se aos artigos rígidos e inflexíveis da 
lei tributária de Minas Gerais, o que tem causado problemas 
sérios que não podem ser esquecidos ou menosprezados. 

A política tributária do nosso Estado está levando muitos 
empresários em direção à informalidade. Ninguém quer saber 
mais de tirar notas fiscais. Por mais que o Governo faça 
propaganda mostrando a imoortância da nota fiscal. na 
prática está acontecendo um desinteresse. tanto por pa~t~ do 
comerciante como do consumidor, em se oferecer e se ex1g1r a 
nota fiscal. 

~------------------------------------------~ 
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O nosso Estado pratica uma fiscalização e um arrocho fiscal 
bem superiores aos dos Estados vizinhos, o que podemos 
constatar pelas preferências de instalação de indústrias nos 
Estados de Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo 
e outros. 

O ICMS cobrado em Minas é superior ao cobrado nos Estados 
citados. Os incentivos fiscais e as facilidades não competem 
com os oferecidos pelos nossos vizinhos. Foram inúmeras as 
indústrias que preteriram Minas Gerais, e com isso deixamos 
de arrecadar e perdemos milhares de empregos diretos. 

Para ilustrar o que acabamos de dizer, temos em mãos 
exemplar do "Jornal de Noticias", de ~antes Claros, dos dias 
20 e 21 de maio, em que se lê a seguinte manchete: 
"Empresários preferem o Nordeste a Montes Claros". Diz a 
matéria que uma missão de empresários do Rio Grande do Sul 
visitou os Distritos de Montes Claros e Bocaiúva, para 
verificar a possibilidade de se implantarem unidades 
industriais nesses municípios, mediante os incentivos da 
SUDENE. Os gaúchos gostaram do potencial da região, mas 
confessaram que existem, hoje, muitas dificuldades para 
investirem em Minas Gerais, e que os Estados do Nordeste são 
mais_flexiveis nas negociações. 

Esta ai um exemplo típico e indiscutível do que afirmamos e 
uma constatação óbvia de que é necessário repensar as nossas 
leis e propor mudanças urgentes para que possamos voltar a 
ser competitivos em relação aos outros Estados brasileiros. 

Dói, e como dói, constatar o interesse da classe 
empresarial em investir no Norte de Minas e ver todo esforço 
ser jogado por terra diante da rigidez de nossas leis. O 
investimento no setor produtivo é hoje o principal fator de 
desenvolvimento e crescimento de nossa região. Mesmo com a 
SUDENE presente no Norte de Minas, há anos não assistimos à 
instalação, na região, de uma grande indústria. como 
acontecia no passado. Ao contrário, o que se verificou em 
Montes Claros foi um fechamento generalizado de empresas, 
chegando a ser a região apelidada de "Cemitério de 
Indústrias". Perdemos o Frigonorte, o Passanorte. o 
Cortnorte, a Tok, a Sion e várias outras, que deixaram 
milhares de trabalhadores na rua, aumentando o número de 
desempregados. 

Nos últimos anos, o Governador de Minas não esteve presente 
nas reuniões do Conselho Deliberativo da SUDENE e com isso 
criou-se um verdadeiro pensamento de repulsão ao nosso 
Estado. Enquanto víamos a presença de todos os Governadores 
em Recife lutando pelos seus Estados. a cadeira reservada ao 
Governador de Minas criava teia de aranha e era testemunha 
da omissão em relação a uma região pobre e desassistida. 

O Governador Eduardo Azeredo vem mudar esse quadro, tanto é 
que compareceu nas duas vezes em que o Conselho se reuniu. 
Tomara que continue assim, pois S. Exa. sabe da import~ncia 
de sua presença nessas reuniões deliberativas. O que falta é 
uma discussão em torno das nossas leis, o que terá o pronto 
atendimento desta Casa para que não venhamos mais a assistir 
a uma evasão de receitas e de empregos para outros Estados. 
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Agora mesmo, estamos testemunhando um trabalho sério de 

toda região norte-mineira, Que concentra esforços para levar 
para Montes Claros a unidade industrial da Volkswagen. Tão 
logo foi anunciada a disposição dessa empresa em instalar 
uma fábrica no nosso Estado, solicitamos que ela procurasse 
conhecer Montes Claros, por diversas razões que passo a 
enumerar: 

1a - porque Montes Claros possui um moderno distrito 
industrial com toda infra-estrutura e se propõe a doar toda 
a área para implantação do projeto principal. bem como as 
áreas que forem necessárias para as indústrias secundárias; 
2ª - porque a cidade de Montes Claros é o segundo maior 

entroncamento rodoviário do Pais e encontra-se próxima aos 
grandes centros; 

3a - por pertencer à área 
goza de incentivos fiscais 
igual porte dispõe. o que 
natureza; 

mineira da SUDENE, Montes Claros 
de que nenhuma outra cidade de 

facilita empreendimentos dessa 

4ª - porque existe na cidade a Universidade 
inúmeros cursos profissionalizantes, o que 

Estadual e 
certamente 

mão-de-obra contribuirá para o fornecimento de 
especializada. 

Baseado nesses fatos, que são inquestionáveis, o poder 
político da cidade se mobilizou e no último dia 25, formou-
se uma comissão composta pelo Prefeito, pelo Deputado 
Federal Saraiva Felipe e por outras autoridades. que foram a 
São Paulo e expuseram a conven1encia e os incentivos para 
que a Volkswagen optasse por Montes Claros. Os entendimentos 
encontram-se adiantados e, no próximo dia 5 de junho, 
acontecerá uma importante reunião no auditório da ACI para 
definir as novas estratégias de ação afim de se concretizar 
o empreendimento em nosso município. 

Esperamos que o Sr. Governador e o Sr. Vice-Governador 
entendam quanto é importante a instalação dessa fábrica em 
Montes Claros e assumam a parcela de responsabilidade que 
lhes cabe. Estamos enviando oficio a todos os Deputados 
Federais e aos Senadores mineiros e aguardamos as 
manifestações de apoio a essa nossa pretensão. Da parte do 
Sr. Governador, queremos também OU'tir r·esposta a:'·ir·,~c.tiva 
porque S. Exa. sabe da importância desse empreendimento para 
aquela região, pois irá contribuir significativamente para 
alterar um pouco o seu panorama sócio-econômico . 

Estaremos presentes, no dia 5 de junho, e não vamos arredar 
o pé dessa luta, que foi iniciada por nós e hoje tem a 
participação decisiva e importante de outros órgãos como a 
Prefeitura Municipal, na pessoa do Prefeito Luiz Tadeu 
Leite, da Cámara Municipal, de entidades de classe e da 
imprensa, liderada pelo dinámico jornalista Elias Siufi. 
Terminamos deixando claro um pensamento que julgamos ser 

oportuno neste momento: 
Não se deve adiar mais uma mudança radical e definitiva de 

todo um pensamento e ação em favor da região norte-mineira. 
A força de que precisamos virá de um imperativo moral e das 
necessidades daquele povo, que sofre e não aceita mais o~ 
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mentira, a inércia de seus representantes e a 
de tantos que sempre o desrespeitaram e o 

sufocando os seus sonhos e a sua esperança. 
tínhamos a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

2a PARTE (ORDEM DO DIA) 
- 1ª 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 la fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a 
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o 
expediente da próxima reunião ordinária. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que se iniciou ontem, dia 

29, o prazo para apresentação de emendas à Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 4/95, em cumprimento ao que dispõe 
o art. 209 do Regimento Interno. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Bilac Pinto. em 

que solicita seja registrado, junto à Comissão de Assuntos 
Municipais, sua manifestação de apoio à emancipação do 
Distrito de São Pedro de Caldas. no Município de Caldas. À 
Comissão de Assuntos Municipais. 

Requerimento do Deputado Jairo Ataide, em que solicita seja 
destinada a la parte da reunião ordinária de debates do dia 
26 de junho a homenagear o engenheiro siderurgista Louis 
Ench, cujo centenário de nascimento se comemora em 25 de 
junho próximo. A Presidência defere o requerimento. de 
conformidade com o inciso XXII do art. 244 do Regimento 
Interno. 
Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita 

seja preparado por esta Casa um ciclo de debates a respeito 
das taxas de juros e seus efeitos sobre a economia_mineira. 
A Presidência defere o requerimento e o encaminha a Mesa da 
Assembléia que, oportunamente, fixará a data para realização 
do evento. 
-A seguir, são deferidos, nos termos do art. 1Q e seu 

parágrafo único da Deliberação da Mesa nQ 1. 191. os 
Requerimentos de Emancipação nQs 145/95. do Deputado Hely 
Tarquínio referente aos Distritos :e Lulzlândia do Oeste e 
Veredas, ~o Município c~ João Pinh~~~o; 14~/95, do Deputa~o 
Sebastião Costa, referer:e ao Dlstr<:o de Sao Pedro do Ava1, 
no Município de Mannuaçu; 147/95, ao Deputado Ivair 
Nogueira referente ao Distrito de Serra Azul, no Município 
ae Mateu~ Leme; 148/95, ao Deputado Marco Régls. referente 
aos Distritos ae Juréia e de Santa Cruz da Aparecida, no 
Município de Monte Belo; 149/95, do Deputado Wanderley 
Ávila, referente ao Distrito de São Sebastião da Vargem 
Alegre no Município ae Mirai; 150/95. do Deputado Wanderley 
Ávila.'referente ao Distrito ae Pedra Menina. no Município 
de Rio Vermelho· 151/95, do Deputado Ermano Batista. 
referente ao Dist~ito de Estêvão de Araújo. no Município de 
Araponga; 152/95, ao Deputado José Henrique. referente ao 
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Distrito de Vai-Volta, no Município de Tarumirim; 153/95, do 
Deputado Romeu Queiroz, referente ao Distrito de Santana do 
Tabuleiro, no Município de Raul Soares; 154/95, do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, referente ao Distrito de Oratórios, no 
Município de Ponte Nova; 155/95, do Deputado Romeu Queiroz, 
referente ao Distrito de Monte Formoso, no Município de 
Joaima (À Comissão de Assuntos Municipais.). 
o Sr. Presidente Requerimento do Deputado Anderson 

Adauto, em que solicita, nos termos regimentais, seja cri~da 
uma comissão especial desta Casa Legislativa para ir ate a 
cidade de Uberaba, com a finalidade de prestar homenagens ao 
Sr. Chico Xavier. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita, 
na forma regimental, seja enviado oficio à direção da 
Volkswagen, manifestando o interesse do Estado de Minas 
Gerais, e especificamente da cidade de Montes Claros, em 
sediar a nova fábrica que a empresa instalará no Brasil. 

Com a palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo. 
o Deputado Simão Pedro Toledo* - Sr. Presidente, ouvimos o 

requerimento do Deputado Carlos Pimenta, solicitando a 
interferência do Sr. Governador, no sentido de que a nova 
unidade da Volkswagen se instale na cidade de Montes Claros. 
Respeitando amplamente o direito do nobre Deputado, peço 
vênia para, através de um substitutivo. aue estou 
formalizando tornar mais abrangente essa solicitação. Como 
os jornais ' têm noticiado, algumas cidades de Minas, 
inclusive da região Sul do Estado, como Pouso Alegre, Poç?s 
de Caldas, o próprio Triângulo Mineiro, e a Zona da Mata tem 
também postulado isso. 
Quero, através desse substitutivo, pedir para que se torne 

mais abrangente esse requerimento, para que o Sr. Governador 
desenvolva esforços no sentido de que essa unidade venha 
realmente para Minas, porque dela precisamos, mas que 
focalize também outras hipóteses alternativas, como as que 
acabo de citar. 

* - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente- A Presidência solicita a V Exª. que 

formalize a proposta de substitutivo e suspende a reunião 
para aguardar a formalização dessa matéria. 

Questões de Ordem 
o Deputado Carlos Pimenta Sr. Presidente, entendo a 

preocupação do nobre Deputado Simão Pedro Toledo, ~as não 
sei qual seria a forma legal de a Mesa conduz1r sua 
solicitação. Creio haver cumprido minha obrigação porque 
estamos realizando um trabalho sério e árduo, no qual, por 
meio de uma comissão, mostramos o que é Montes Claros. 
Desenvolvemos um trabalho de informações e de imagens, com a 
presença de membros da SUDENE, da SUDENOR e da Secretaria de 
Estado do Planejamento, evidenciando a potencialidade da 
cidade e os incentivos que essa indústria poderia ter 
naquela região. 

~------------------------------------------~ 
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Acredito que o assunto ainda esteja sendo discutido e 
respeitaria a iniciativa de qualquer Deputado que 
apresentasse um requerimento expondo também o trabalho 
desenvolvido em Divinópolis, Passos ou outra cidade. Eu 
votaria a favor ao requerimento porque reconheço, com 
convicção, o trabalho desenvolvido. Da mesma forma votaria, 
com o max1mo prazer, favoravelmente ao requerimento do 
Deputado Simão Pedro Toledo. 
Gostaria de preservar meu direito de apresentar esse 

requerimento, mesmo porque ele se encontra embasado em longo 
e exaustivo trabalho. Vejo com bons olhos a iniciativa ae 
outro Deputado que queira desenvolver trabalho semelhante em 
outras cidades mineiras. 

Não é só Montes Claros que está apta a receber a fábrica da 
Volkswagen, mas lá já se vem desenvolvendo um trabalho com a 
participação de Deputados que têm assento nesta Casa e ao 
poder político da cidade. Nesse trabalno, procuramos mostrar 
esse importante benefício. . . . _ o Sr. Presidente - Embora a Pres1denc1a nao tenha poder 
para se manifestar sobre o assunto, alerta para o fato de 
que pega~~a mal para a instituiç?.~ se diversos De~~tados 
apresent~ssem propostas simila~es. e .. a Assemble1a. ~s 
encaminhasse à empresa em questao. sol1c1tando o benef1c1o 
para várias cidades. 
o Deputado Leonidio Bouças -Sr. Presidente, .q~anto ao 

substitutivo apresentado pelo nobre. Deputado S1m~o Pedro 
Toledo, gostaria que fosse incluld~ nele a Cldade ~e 
Uberlândia, que contém todos os requi~1tos para a 1nstalaçao 
de uma fábrica aesse porte. E uma Cldade que conta com uma 
unidade da universidade Federal e tem um dos me~hores cursos 
de Engenharia Mecânica do País. conforme Ja. citado em 
revista especializada do Pais. P~rtanto, ou nos colocamos 
todo o Estado à disposição da fabrica aa Volkswagen ou 
teremos aqui, realmente, talvez, 77 requerimentos defendendo 
cada uma das cidades. 
o Deputado Alencar da Silveira Júnior- Gostaria, também, 

de lembrar que temos uma boa estrutura em Belo Horizonte. 
Como colocar nossa cidade à disposição? 
Sr. Presidente. tivemos o prazer de visitar a fábrica da 

Renault, em Paris, quando acertamos com o diretor de 
Assuntos Latino-Americanos sua vinda ao Brasil. Está em 
andamento a proposta de Minas Gerais. para que a Renault 
seja instalada aqui, já que sua fábrica em Portugal está 
fechando. 
Fazemos um apelo ao Governo do Estado para que estude a 

viabilidade dessa proposta da Renault, que seria, sem dúvida 
nenhuma, uma grande vitória para Minas Gerais. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 10 

minutos, para que o Deputado Simão Pedro Toledo formalize 
seu substitutivo. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalt1os. Vem 

à Mesa o Substitutivo nQ 1 ao requerimento ao Deputado 
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Carlos Pimenta, de autoria do Deputado Simão Pedro Toledo, 
cujo teor é o seguinte: (- Lê:) "0 Deputado que este 
subscreve, na forma regimental. requer a V. Exa. seja 
enviado ofício à direção da Volkswagen e ao Governador do 
Estado, manifestando o interesse do Estado de Minas Gerais 
em sediar a nova fábrica que a empresa implantará no Brasil 
e que. doravante, as reivindicações locais sejam 
encaminhadas à comissão especial designada para esse fim". A 
Presidência vai submeter a votação o Substitutivo nQ 1. Em 
votação. 

Com a palavra o Deputado Péricles Ferreira. 
O Deputado Péricles Ferreira* Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, é natural a preocupação dos nobres Deputados que 
desejam canalizar a instalação da fábrica da Volkswagen para 
suas cidades. Entretanto, eu gostaria de fazer um apelo aos 
nobres pares desta Casa - porque senão, daqui a pouco, 
teremos 77 requerimentos, 77 pedidos solicitando a locação 
dessa empresa para os respectivos municípios, para os 
respectivos redutos eleitorais no sentido ae que 
abandonassem esse tipo de requerimento, uma ve: que o 
Governador do Estado nada pode fazer, pois, nem mesmo ele 
sabe se aquela empresa virá para Minas Gerais, porque não 
existe uma decisão definitiva, ou seja, se a Volkswagen virá 
ou não para o nosso Estado, quanto mais uma definição do 
local de Minas Gerais em que ela seria instalada. 
Acompanhei os debates em torno do assunto ouando participei 

da última viagem que o Governador do Esta:: fez à Europa e, 
por meio desse contato, creio que irão pe~~~ outros fatores 
na instalação dessa empresa, como a facilidade de mão-de-
obra, os problemas de comunicação, estradas, etc. 

Assim sendo, entendo que serão requerimentos estéreis e que 
irão tumultuar a vida deste parlamento, podendo até mesmo 
nos envergonhar, caso sejam apresentados 50, 60 ou ~o 
requerimentos desse tipo. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

concordamos com o substitutivo apresentado pelo Deputado 
Simão Pedro Toledo. Entretanto, gostaria de discordar, em 
parte, da argumentação do Deputado Péricles Ferreira, pois o 
Poder Legislativo tem o seu peso, tem a sua importância. 
Assim sendo, a direção de uma indústria como a Volkswagen, 
ao receber uma documentação oficial desta Casa, certamente 
não a deixará de lado, nem a jogará no lixo. 
Já levantamos esse problema antes: iniciamos isso desde o 

mês de abril. quando tomamos conhecimento do interesse da 
Volkswagen em instalar uma montadora no Brasil e, para tal, 
o Estado de Minas Gerais estava se prontificando. O nosso 
Governador mostrou a importância de Minas Gerais antes mesmo 
dos outros Estados, quando viajou até à Alemanha. Ele está 
certo, está cumprindo o seu papel. Nós também tomamos suas 
dores e a iniciativa de mostrar o Município de Montes 
Claros. O nosso requerimento não é simplesmente um pedaço de 



30 

papel; contém na justificação os motivos que nos levaram a 
fazê-lo. Não procuramos dar uma de esperto e nem passar a 
perna em ninguém, estamos apenas c~mprindo o nosso papel, 
mostrando por que queremos ~ssa ind~stria em Montes Claros. 
As outras regiões tamb~m serao .. ~enef1ciadas, conform~ ~o~sas 
alegações. Tudo isso e consequencia de um trabalho ~n~c1ado 
em abril. A cidade de Montes Cla~os, o pode~ polltlco._a 
Prefeitura, a Câmara Municipal e a 1mprensa est1ve~~m em ~ao 
Paulo. Já está até mesmo marcada uma r~un1ao mu1~0 
importante para 0 dia 5 de junho, naquela .c~da~e. E nos 
estamos apenas cumprindo o p~pel .de of2c1al1zar ~sse 
trabalho com 0 apoio do Poder Leg1sl~t1vo do estado de M1nas 
Gerais. Estamos acatando as sugestoes de V. Exas. e. as 
alegações dos demais companheiros, mas queremos que f1que 
registrado nos anais da Casa o traba~ho des~e Deput~do e, 
principalmente, a trilha que vamos segu1r ~aqu1 par~ d1ante, 
mostrando que aquela região do Norte de M~nas prec1~a desse 
investimento e que a Volkswagen ganha mu1to ao se 1nstalar 
ali. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson 
Adauto. 
o Deputado Anderson Adauto* Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, no meu entendimento, o nobre Deputad? ~arl?s 
Pimenta tem toda razão em tentar levar essa gr~nde 1ndustr1a 
para Montes Claros, principalmente porque deP?l~ dela_outras 
empresas de autopeças seriam ins~alad~s. A un1ca c?1sa que 
gostaria de explicar aos companhe1ros e.que, na. leg1s~atura 
passada, quando a General Motors an~nc1ou a ~ntençao de 
construir uma nova montagem industr1al no Pa1s, ~o~. a 
Assembléia Legislativa, fomos procur~dos pelo Secretar1o de 
Indústria e comércio da época e ma1s algumas pessoas que 
acompanhavam 0 Governo, que nos pediram que par!icipás~e~os 
do processo porque estava havendo uma pressao pol1t1ca 
muito grand~ e ele julgava conveniente que o poder pol!tico 
de Minas se mobilizasse e se encontrasse com a direçao da 
General Motors. Assim foi feito. 

Nesta legislatura, quando tomamos conhecimento de que a 
Volkswagen também pretendia criar uma nov~ montadora. foi 
então solicitada a criação de uma comissao especial. não 
para acompanhar a implantaç2: de uma ou outra, mas para 
acompanhar a implantação de montadoras em nosso Estado. O 
primeiro passo que demos foi o de ajudar o Governo do Estado 
nesse trabalho. Então, tivemos um contato com o Secretário 
de Indústria e Comércio para vermos qual seria a melhor 
forma de ajudar, e o Secretário disse-nos que a melhor forma 
seria a de permanecermos quietos, sem dar publicidade ao 
fato, exatamente porque as negociações estavam sendo muito 
bem conduzidas pelo Governador e o ideal seria que a 
Assembléia não se movimentasse. Mas o Secretário tem 
conhecimento dessa comissão e sabe, principalmente. da 
intenção da comissão, que é a de ajudá-lo se houver algum 
problema de ordem politica. 
Faço essa exposição, caro 

elogiando a sua iniciativa, 
Deputado Carlos 
mas. por outro 

Pimenta, 
lado, é 

,. 

z 
(.? 

importante que a Casa tome conhecimento de 
comissão especial para cuidar desse assunto, 
pessoas que estão diretamente envolvidas no 
trazer essas montadoras para Minas nos 
ficássemos quietos. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
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que há uma 
e as próprias 
trabalho de 
pediram que 

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

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, quanto a esse 
assunto, entendemos que deve haver um debate mais profundo; 
a chance de sucesso dos Deputados na condução desses 
problemas é muito remota, mas e perfeitamente válida a 
iniciativa do Deputado Carlos Pimenta. 
Aproveito o ensejo e, nesses 2 minutos, quero dizer que 

recebemos um relatório do PT de Passos, em que se afirma a 
importância da es:adualização da Fundação de Ensino 
Superior, mas, ao mesmo tempo, alerta-se para a necessidade 
de se fazer uma auditoria para apurar denúncias de 
irregularidades na administração da Fundação, inclusive 
sobre um débito de R$400.000,00 existente. 

Informam os companheiros do PT que o conselho 
diretórios acadêmicos dos cursos de engenharia e 
entraram com mandado de segurança em 17/3/95, 
finalidade. 

fiscal dos 
enfermagem 

com essa 

Esclarecem, ainda, os companheiros que no dia 25/2/95 
estudantes, professores e funcionários foram impedidos 
participar de uma assembléia, em que se discutiria 
aprovação das contas da Fundação de Ensino Superior 
Passos, referentes ao ano de 1994. 

os 
de 
a 

de 

Diante de denúncias ser1as como as que acabamos de citar, 
estaremos propondo á Comissão de Educação que realize uma 
reunião nos termos do seguinte requerimento. (-Lê:) 

"0 Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos 
regimentais, seja realizada reunião dessa Comissão, com a 
finalidade de se ouvirem representantes da UEMG, da Fundação 
de Ensino Superior de Passos e dos diretórios acadêmicos dos 
cursos de engenharia e enfermagem daquela instituição, bem 
como representantes de seus professores e funcionários, a 
fim de que sejam prestados esclarecimentos acerca de 
irregularidades em sua administração, especialmente 
relativos aos aspectos financeiros e contábeis da FESP." 

É esta a nossa participação, neste momento. Muito obrigado. 
Questão de Ordem 

O Deputado Simão Pedro Toledo Sr. Presidente, o 
substitutivo que apresentamos está, de certa forma, dentro 
da preocupação manifestada pelos novos Deputados. 

Ele é abrangente e vai exatamente revelar aquela 
preocupação do Poder Legislativo em que essa importante 
unidade da Volkswagen se instale dentro do território 
mineiro, numa dessas cidades que estão realizando o seu 
trabalho para levá-la para o seu município. 
Louvo a atuação do Deputado Carlos Pimenta, com a sua 

preocupação respeitável, sobre todos os aspectos. O 
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importante é que ela venha para Minas. porque só nós seremos 
os grandes beneficiários desse investimento. 
o Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em 

votação, o Substitutivo nQ 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto. aprovado, o requerimento do Deputado Carlos 
Pimenta na forma do Substitutivo nQ 1. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais contendo 
solicitação ao TREpara realização de consulta plebiscitária 
à população do Distrito de Almeida (Vila Almeida). quanto à 
sua emancipação do Município de Jabuticatubas. Em votação. o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Questão de Ordem 
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente. pedimos a v. 

Exa. que encerre, de plano. a reunião, por falta de "quorum" 
no Plenário. o Sr. Presidente - Havendo matéria na pauta a ser votada. a 
Presidência determina que se proceda à chamada para 
recomposição de "quorum". Com a palavra. o Sr. Secretário, 
para proceder à chamada dos Deputados, para recomposição de 
"quorum". 
o Sr. Secretário (Deputado Leonídio Bouças) (- Faz a 

chamada.) 
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 13 Deputados. 

foram constatadas a presença de 4 Deputados nas comissões, 
perfazendo um total de 17 Deputados presentes. Portanto. não 
há "quorum" para prosseguimento dos trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e 

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

ATA DA 6~ REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA. 
Às dez horas do dia dezessete de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, Carlos Murta, Arnaldo Penna. Marcos 
Helênio e Jairo Ataide, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Ajalmar 
Silva declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Jairo'Ataíde que proceda à leitura da ata da reunião 
ante r i o r, que, 1 i da e aprovada, é subscrita pe 1 os membros 
presentes. A Presidência acusa o recebimento do Oficio nQ 
281/95 enviado pelo Presidente da Câmara de Sete Lagoas. 
Sr. Fábio Álvares Cabral. comunicando ter sido aprovado por 
unanimidade o Pedido de Providência nQ 132/95, de autoria do 
Vereador José das Graças Silva. no qual solicita seja 
estendido aos aposentados o mesmo percentual de aumento 
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concedido aos servidores da ativa. Encerrada a 1ª parte dos 
t r aba 1 hos, passa-se à 2ª fase da Ordem do. ~i a. . c9m <;J. 
discussão e a votação de parecer sobre propos1çao suJelta a 
apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente informa 
que o Parecer para 1Q Turno do Projeto de Lei nQ 33/95, de 
autoria do Deputado Marcos Helênio, que dispõe sobre ~ 
apreensão de veículos automotores oficiais de ser~iço e_da 
outras providências, encontra-se em fase de d1scussao. 
Discutido e votado, é aprovado por unanimidade o parecer do 
Deputado Jairo Ataíde, que conclui pela aprovação do projeto 
com a rejeição das Emendas ngs 1 e 2, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas nQs 3 a 
6 de sua autoria. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença de todos, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente Arnaldo Penna Bonifácio 

Mourão- Elbe Brandão- Jai~o Ataíde. _ 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e três de maio de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Irani Barbosa, Anderson Adauto ~ 
Gilmar Machado, membros da supracitada Com~ssão. .E 
registrada também a presença dos De~ut~dos Paulo P;au. ~lm1~ 
Cardoso e João Batista de Ol1ve1ra. Havendo numero 
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, l~da e 
aprovada é subscrita pelos membros presentes. Prossegu1ndo, 
a Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as 
matérias da pauta e a ouvir a Sra. Glaura Vasquez, 
Secretária Municipal de Educação, que 1ra apresentar a 
proposta de educação plural, implantada na rede.municipal de 
ensino; logo após, registra a presença d~ Sr. M1guel A~royo, 
Secretário Municipal Adjunto da Educaç~o. e o~ conv1d~ a 
tomar assento à mesa. A seguir, o Pres1dente le a segu1nte 
correspondência: Ofício nQ 71/95, do D~putad? Carlos_M~rta, 
encaminhando cópia de expedientes env1ados a Secretar1a de 
Estado da Educação e ao Secretário de Estado Adjunto da 
Educação, os quais tratam da realida~e caó~i~a dos prédios 
públicos que abrigam escolas estadua1s; of1c19 .nQ_5~9. da 
Sra. Maria Lisboa de Oliveira. Delegada do M1n1ster1o da 
Educação e do Desporto, comunicando que assumiu o referi~o 
cargo, no exercício do qual espera contar com.a colaboraçao 
desta Comissão; Ofício nQ 18/95, da Sra. Mar1a Salvador da 
Costa Presidenta da Federação Mineira de Judô, solicitando 
que ~sta Casa aprove lei que discipline e puna os 
responsáveis pelo exercício das at~v~dades de m9n~tor, 
professor ou instrutor de artes marc1a1s s~m o cert1f1cado 
de qualificação, expedido pela federaçao estadual da 
modalidade e abonado pela Secretaria de Estado da Segurança 
Pública; ofício do Sr. Ademir Lucas Gomes, Secretário de 

~------------------------------------------~ 
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Estado de Esportes, Lazer e Turismo, comunicando que, no dia 
12/5/95, estaria reunido com os Prefeitos do lago Norte de 
Furnas, empresários e dirigentes de classe. no Balneário 
Turístico de Furnas Náutico Formiguense, para debaterem o 
desenvolvimento turístico daquela região; oficio do Sr. 
Carlos Alberto Portugal, Presidente do Colegiado de 
Diretores da 41a SRE, de Varginha, encaminhando documento 
assinado por todos os Diretores daquela SRE, em que pedem a 
aprovação do Projeto de Lei nQ 44/95, que estabelece o 
apostilamento em cinco anos; oficio da Sra. Vera Lúcia 
Pimenta de Pádua, solicitando apoio para que se regularize a 
situação funcional de alguns servidores efetivos lotados na 
35a SRE, de São Sebastião do Paraíso; oficio do Sr. Maury 
Louzado Abreu, enviando o projeto Editora com Gráfica, para 
que seja estudado e melhorado por esta Comissão. Lê, ainda, 
avulso do Projeto de Lei nQ 234/95, do Governador do Estado, 
que estabelece as diretrizes para os orçamentos fiscal e de 
investimento das empresas controladas pelo Estado para o 
exercício de 1996. O Presidente passa a palavra aos 
convidados, que fazem exposição sobre a escola plural, uma 
tentativa político-pedagógica de acertar os ponteiros entre 
a sociedade e a comunidade escolar. Segundo eles, é uma 
experiência ousada, que decidiu romper com a estrutura 
tradicional para atacar problemas crônicos, como o acesso à 
escola e a melhoria da qualidade do ensino na rede 
municipal. Passa-se á fase de debates, com a participação de 
todos os parlamentares, conforme consta nas notas 
taquigráficas. A Presidência suspende os trabalhos por 
alguns minutos para que a Comissão agradeça a presença dos 
convidados. Reaberta a reunião, passa-se á fase de discussão 
e votação de proposições da Comissão. O Deputado Anderson 
Adauto apresenta requerimento em que Pede sejam convidados 
os Srs. João Heraldo Lima, Secretário de Estado da Fazenda, 
e Cláudio Mourão, Secretário de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, e a Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro. 
Secretária de Estado da Educação, para que prestem à 
Comissão esclarecimentos sobre o atraso no pagamento de 
professores designados e a nomeação dos candidatos aprovados 
em concursos públicos. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. Encerrada esta fase. passa-se à 2a fase da Ordem 
do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado emite pareceres 
mediante os quais concluí pela aprovação dos Projetos de Lei 
nQs 4 e 7/95 no 1Q turno, na forma proposta. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres 
aprovados. Encerrada esta fase, 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. O Deputado 
Gilmar Machado emite pareceres mediante os quais conclui 
pela aprovação do Projeto de Lei nQ 37/95 no 2Q turno, na 
forma proposta, e do Projeto de Lei nQ 101/95 no 1Q turno, 
com a Emenda nQ 1. Colocados em discussão c votação, cada um 
por sua vez, são os projetos aprovados. Em virtude da 
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ausência dos relatores dos Projetos de Lei nQs 144 e 180/95, 
Deputados João Leite e José Bonifácio, respectiv~mente, a 
Presidência procede à leitura dos pareceres m~d1ante o~ 
quais os relatores concluem pela aprovação do ProJeto.de Le1 
nQ 144/95 no 1Q turno, na forma proposta, e do ProJeto de 
Lei nQ 180/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1: Colocad?s em 
discussão e votação, cada um por sua vez, sao os pro~etos 
aprovados. O Deputado Anderson Adauto emite pa~ecer med1ante 
o qual conclui pela aprovação do Projeto de Le1 n~ 218/~5 no 
1Q turno, na forma proposta. S~bmetido a d1scussao e 
votação, é o projeto aprovado. A1nda cor a palavra, o 
Deputado Anderson Adauto emite ~arecer rr ~1ante_ o qual 
conclui pela aprovação do Requer;mento nQ. 202/9~ com a 
Emenda nQ 1. Colocado em votação,_e o requer~mento aprovado. 
A Presidência submete a discussao e votaçao o _Parecer de 
Redação Final do Projeto de Le~ nQ 12/95: que e aprovado. 
Cumprida a finalidade da reuniao, o Pres1dente ~gr~dece a 
presença dos Deputados, convoca os membros da Com1ssao para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala as Comissões, 30 de maio de 1995. 
Anderson Adauto, Presidente- Gilmar Mach9do- João Leite. 

ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMIS~AO ESPECIAL PA~A 
PROCEDER A ESTUDOS QUE PERMITAM A AVALIAÇAO DA REAL EXTENSAO 
DO PROBLEMA DA VIOLÊNCIA PERPETRADA CONTRA A MULHER, EM TODO 
O ESTADO DE MINAS GERAIS . . 
Às quinze horas e quinze minutos do dia v~nte e tres de ma1o 
de mil novecentos e noventa e cinco, reunem-se na Sal~ das 
Comissões os Deputados Bonifácio ~ourão, E~be Brandao e 
Almir Cardoso, membros da Comissao suprac1~a~a: Have~do 
:úmero regimental, o Presidente, Deputado Bon1fac1o Moura?, 
:eclara abertos os trabalhos e solicita ao D~eutado A~m1r 
Cardoso que proceda à leitura da ata da reun1ao anter1or, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos memb~os ~resentes. A 
Presidência informa que a reunião tem por f1nal1dade tratar 
de assuntos de interesse da Comissão e suspende os trabalhos 
por alguns minutos para discussão informal. São reabert?s ~s 
trabalhos. De comum acordo, os membros_ da Com1ssao 
est abe 1 e cem o cronograma das f.wo '~ .na2 r~un h:2~ e . dê(.: T::;,; 
solicitar à Gerência-Geral de Consultor1a e Pesqu:sa uma 
pesquisa sobre o Código Penal e o processo_p~n~l, v1sa~do a 
levantar sugestões para alteração nas def1n1çoe~ . ~.a~guns 
crimes contra os costumes dos quais as mulheres sac :1t1mas. 
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente 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 maio de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão - Almir Cardoso 

-Miguel Martini . 
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONS-:TUIÇÃO 
E JUSTIÇA 
Às nove horas e 
quatro de maio 

quarenta e cinco minutos do dia 
de mil novecentos e noventa e 

vinte e 
cinco, 

~------------------------------------~ 
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comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo 
Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna, Geraldo 
Nascimento e Carlos Murta, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo 
Santanna, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado 
Simão Pedro Toledo que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. Em seguida, passa-se à apreciação 
da matéria constante na pauta, com a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Arnaldo 
Penna, relator do Projeto de Lei nQ 156/95, 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 Geraldo Nascimento, 
relator do Projeto de Lei nQ 64/95, emite parecer por meio 
do qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade da matéria. Submetido a discussão e à 
votação, é aprovado o parecer. O Deputado Simão Pedro 
Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 68/95, emite parecer 
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade da matéria. Na fase de 
discussão do parecer, o Deputado Geraldo Nascimento solicita 
vista do projeto, a qual é concedida pelo Presidente. A 
Presidência redistribui o Projeto de Lei nQ 77/95 ao 
Deputado Arnaldo Penna, que emite parecer por meio do qual 
conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade da matéria. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. O Presidente redistribui o 
Projeto de Lei nQ 93/95 ao Deputado Simão Pedro Toledo, que 
emite parecer mediante · o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria com as Emendas nQs 1 a 5, que apresenta. Na fase de 
discussão do parecer, o Deputado Arnaldo ~enna faz uso da 
palavra e solicita vista do projeto, a qual é concedida pelo 
Presidente. Ainda com a palavra, o Deputaao Simão Pedro 
Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 119/95, emite parecer 
por meio do qual conclui pela inconstitucionalidade, pela 
ilegalidade e pela antijuridicidade da matéria. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. O Presidente 
redistribui o Projeto de Lei nQ 149/95 ao Deputado Arnaldo 
Penna, que emite parecer mediante o qual conclui pela 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijur1d1cidade da matéria. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Ainda com a palavra, o 
Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei nQ 183/95, 
emite parecer por meio do qual conclui pela 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade da matéria. Na fase de discussão do 
parecer, o Deputado Geraldo Nascimento solicita vista do 
projeto, a qual é concedida pelo Presidente. O Deputado 
Simão Pedro Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 185/95, 
emite parecer por meio do qual conclui pela 
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constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria com a Emenda nQ 1, que apresenta. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. O Presidente 
redistribui o Projeto de Lei nQ 110/95 ao Deputado Carlos 
Murta, que emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria. Submetido a discussão e à votação, é aprovado o 
parecer. Nos termos do art. 189 do Regimento Interno, são os 
Projetos de Lei ngs 77, 119 e 149/95 encaminhados à Mesa da 
Assembléia para inclusão em ordem do dia. Passa-se à 
discussão e à votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o 
Deputado Arnaldo Penna, relator dos Projetos de Lei nQs 92 e 
209/95, emite pareceres por meio dos quais conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade das 
matérias. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os pareceres. O Presidente redistribui os 
Projetos de Lei ngs 160, 172, 197, 198, 217 e 221/95 ao 
Deputado Arnaldo Penna, que emite pareceres mediante os 
quais conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade dos Projetos de Lei nQs 172, 197, 198, 217 
e 221/95. Quanto ao Projeto de Lei nQ 160/95, o relator 
emite parecer por meio do qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria com a Emenda nQ 1, que apresenta. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres. Com a palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo, 
relator do Projeto de Lei nQ 216/95, emite parecer mediante 
o qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade da matéria. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Com a palavra o Deputado 
Geraldo Nascimento, relator dos Projetos de Lei nQs 225 e 
226/95, emite pareceres por meio dos quais conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade das 
matérias. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da 
reun1ao. o Presidente agradece o comparecimento dos 
Deputados, solicita seja lavrada a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Simão Pedro 

Toledo - Anivaldo Coelho - António Genaro - Leoníoio Bouças . 
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez horas do dia vinte e quatro de maio de mil novecentos 
e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos, Wilson Trópia e 
António Roberto, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Deputado Ivo José, declara abertos os 
trabalhos e esclarece que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e a ouvir o Dr. David Márcio 
Santos Rodrigues, Diretor de Monitoramento e Controle do 
Instituto Estadual de Florestas- IEF. A seguir, solicita ao 
Deputado António Roberto que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
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membros presentes. Devido à ausência do convidado Dr. David 
Márcio Santos Rodrigues, o Deputado Ronaldo Vasconcellos 
apresenta requerimento em que solicita sejam convidados a 
fazer parte da reunião os funcionários da Fundação Estadual 
de Meio Ambiente - FEAM , Ora. Mônica Torrent Lanna, 
Gerente de Unidades de Conservação; Dra. Auxiliadora Maria 
Moura Santi e Miriam Regina Cardoso de Oliveira, engenheiras 
da Divisão de Estudos, Pesquisa e Planejamento Ambiental, e 
Dr. Paulo Maciel, Gerente da Divisão de Estudos, Pesquisa e 
Planejamento. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. Logo após, o Deputado Ivo José solicita aos 
convidados que tomem assento à mesa. Continuando, o 
Presidente procede à leitura do Ofício nQ 88/95, da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Passa-se 
à 2a parte da reunião, com a discussão e a votação de 
proposição sujeita à apreciação do Plenário. Com a palavra o 
Deputado Wilson Trópia emite parecer mediante o qual conclui 
pela aprovação do Projeto de Lei nQ 23/95 com as Emendas nQs 
1 e 2. Prosseguindo, emite parecer pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 94/95. Submetidos a discussão e votação, são os 
pareceres aprovados por unanimidade. 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 Antônio Roberto profere parecer pela 
aprovação do Projeto de Lei nQ 109/95, e o Deputado Wilson 
Trópia opina pela aprovação do Projeto de Lei nQ 139/95. 
Colocadas em votação, cada uma por sua vez, são as 
proposições aprovadas. Encerrada a apreciação da matéria 
constante na pauta, o Presidente passa a palavra ao gerente 
da Divisão de Estudos, Pesquisa e Planejamento Ambiental da 
FEAM, Paulo Maciel, que fala sobre sua preocupação com o 
possível esvaziamento da instituição, caso a área de 
desenvolvimento de projetos ambientais seja transferida para 
a Secretaria de Meio Ambiente. Segundo ele, essa 
reestruturação deixará a fundação apenas incumbida da 
fiscalização e do controle dos projetos, o que ele considera 
um retrocesso. Após a explanação do expositor, abre-se amplo 
debate entre os presentes, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente tece as últimas considerações, agradece a 
presença dos funcionários da FEAM, convoca os membros da 
Comissão para a prox1ma reun1ao ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
Ivo José, Presidente Wilson Trópia Ronaldo 

Vasconcellos. 
ATA DA Sê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às dez horas e quinze minutos do dié ·vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados José Henrique, Dílzon Melo, Dimas 
Rodrigues e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado José 
Henrique, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
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Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência solicita ao Deputado Dilzon 
Melo que proceda à leitura do oficio do Diretor-Geral do IGA 
-Instituto de Geociências Aplicadas, Dr. Paulo Rogério 
Junqueira Alvim, propondo alterações na Lei Complementar nQ 
37, de 1995. A seguir, a Presidência suspende a reunião por 
tempo indeterminado. Às 14h30min, com a presença dos 
Deputados José Henrique, Dílzon Melo, Dimas Rodrigues e 
Ivair Nogueira, membros da Comissão, o Presidente declara 
reabertos os trabalhos, informa que a finalidade da reunião 
é discutir assuntos de interesse da Comissão e solicita ao 
Deputado Dílzon Melo que proceda à leitura da seguinte 
Deliberação nQ 1, de 1995, da Comissão: "A Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização, tendo em vista a 
competência que lhe é atribuída pelo art. 7Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 18/1/95, e pelo art. 103, III, "b", 
do Regimento Interno, e considerando a necessidade de que 
sejam estabelecidos determinados procedimentos pertinentes 
às representações contrárias às emancipações de distritos 
apresentadas à Assembléia Legislativa, delibera: Art. 1Q- A 
representação será publicada na integra, no "Diário do 
Legislativo". Art. 2Q- A Comissão Emancipacionis~a t~rá o 
prazo de 15 (quinze) dias contados da data da publlcaçao_da 
representação para se manifestar sobre as alegaçoes 
contrárias à emancipação e, querendo. apresentar novos 
documentos. Art. 3Q- o Prefeito poderá, até 5 (cinco) dias 
após a apresentação da representação, ajuntar novos 
documentos. Art. 4Q- O recesso parlamer~ar não interrompe a 
contagem dos prazos mencionados nos art·;~s anteriores. Art. 
5Q- Decorrido o prazo previsto no art. 2Q, o rela~or_da 
representação, designado pelo Presidente desta Com1ssao, 
emitirá seu parecer em até 8 (oito) dias, sendo-lhe 
facultado solicitar a prorrogação do prazo por mais 2 (dois) 
dias. Parágrafo único O relator poderá solicitar as 
diligências que julgar necessárias, assinalando o prazo par~ 
seu cumprimento. Art. 6Q- O parecer do relator, que sera 
apreciado por esta Comissão, deverá concluir ou pela 
procedência da representação e conseqüente arquivamento do 
processo, ou por sua improcedência e envio ou .r~envio do 
requerimento de solicitação do plebiscito ao Plenar1o. Art. 
7Q - Caso a representação seja julgada procedente, e 
determinado o arquivamento do processo, o Presidente desta 
Comissão comunicará o fato ao Presidente da Assembléia. 
Art. 8Q -Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação. Art. 9Q Revogam-se as disposições em 
contrário. Sala das Comissões, 25 de maio de 1995." 
Colocada em discussão e votação, é a deliberação aprovada. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
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José Henrique, Presidente 
Carneiro- Dílzon Melo -João 
Nogueira. 

Dimas Rodrigues Clêuber 
Batista de Oliveira- Ivair 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
-No 35/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em exame é de autoria do Deputado José 
Bonifácio e dispõe sobre a readmissão de servidores nas 
sociedades de economia mista e empresas públicas. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/3/95, a 

proposição foi distribuída a esta Comissão para exame 
preliminar quanto aos aspectos jurídico, constitucional e 
legal, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Não obstante o nobre propósito do projeto em tela, de 

estender aos ex-servidores das entidades mencionadas o 
disposto no art. 40 da Lei nQ 10.961, de 15/12/92, que prevê 
a readmissão do servidor dispensado sem processo 
administrativo, em decorrência de participação em greve, na 
defesa de direitos pessoais ou coletivos, por motivação 
exclusivamente política, no período compreendido entre a 
data da instalação da Assembléia Nacional Constituinte e a 
data de vigência da Lei nQ 10.254, de 20/7/90, :al pretensão 
não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, como 
demonstraremos a seguir. 
A Constituição mineira estabelece, no art. 14. que a 

administração pública direta é a que compete a órgão de 
qualquer dos Poderes do Estado, e a indireta é a que 
compete, entre outras entidades, à sociedade de economia 
mista e à empresa pública. 
Tais entidades da administração indireta, cuja criação 

necessita de lei autorizativa específica, gozam de autonomia 
administrativo-financeira, vale dizer, depois de criadas são 
regidas de conformidade com seus estatutos, apenas se 
sujeitando a c"ontrole de final idade. Assim, a estruturação 
de seus departamentos e serviços, a contratação ou demissão 
de seus servidores, bem como a remuneração destes, entre 
outras atribuições, competem privativamente a seus 
dirigentes. Destarte. essas entidades não necessitam de lei 
que as autorize a readmitir seus ex-servidores, porquanto já 
têm a devida autorização legal. 
O projeto, todavia, impõe a essas entidades o dever de 

readmitir os seus ex-servidores nos casos já assinalados. A 
faculdade de readmitir ou não ex-servidores. como já 
demonstramos neste parecer, está implícita nos poderes de 
gestão conferidos aos dirigentes das empresas públicas e 
sociedades de economia mista. 

Partindo do pressuposto de que a matéria deveria merecer 
tratamento em lei, é preciso observar que a iniciativa para 
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tanto é privativa do Governador do Estado, "ex-vi" do art. 
66, III, "e", da Constituição mineira, que lhe atribui a 
competência para a criação, estruturação e extinção de 
entidade da administração indireta, no âmbito do Poder 
Executivo. Quem pode o mais - criar, extinguir e estruturar 
- pode o menos, ou seja, determinar a readmissão obrigatória 
naqueles casos. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
nQ 35/95. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 68/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Desarquivado a requerimento do Deputado José Bonifácio, o 

projeto de lei em epígrafe visa garantir aos mun1C1p1os 
produtores de hortifrutigranjeiros e flores a compensação do 
valor da produção não computada para fins de determinação do 
Valor Adicionado Fiscal - VAF. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/3/95, a matéria 
foi distribuída a esta Comissão para exame preliminar de 
juridicidade, constitucionalidade e legal1dade, nos termos 
do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Carta Republicana de 1988, em seu art. 158, IV, parágrafo 

un1co, I e II, ao cuidar da repartição das receitas 
tributárias, adotou o seguinte critério para a distribuição 
do ICMS arrecadado pelo Estado: do total desse imposto, 25% 
pertencem aos municípios, sendo 3/4 creditados, no mínimo, 
na proporção do valor adicionado, nas operações realizadas 
em seus territórios, e até 1/4 creditado de acordo com o que 
dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei 
federa 1. 

Com fulcro nesse dispositivo, o projeto pretende inserir no 
cômputo do VAF o valor da produção da economia informal dos 
setores de hortifrutigranjeiros e de flores por meio da 
transferência de recursos daquela parcela que ~ legislador 
estadual pode alocar, conforme redação dada ao art. 2Q da 
proposição, textualmente: 

"Art. 2Q -Os recursos a serem transferidos com base no 
artigo anterior serão deduzidos da parcela global de 
arrecadação tributária, prevista no inciso II do art. 3Q da 
Lei Complementar Federal nQ 63, de 11 de janeiro de 1990." 
O inciso a que se refere a lei complementar repete o 

comando constitucional relativo à parcela do imposto que o 
Estado pode dispor segundo a lei estadual. 
Quanto ao processo legislativo, não há óbice de natureza 

constitucional à iniciativa por membro desta Casa. 
Conclusão 
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Ante o aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
68/95. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Arnaldo Penna - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 93/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 93/95, de autoria do Deputado Ronaldo 

Vasconcellos, dispõe sobre a instalação de gabinete 
sanitário nos veículos automotores destinados ao transporte 
rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros. 
Publicada em 24/3/95, a proposição foi encaminhada a esta 

Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em estudo objetiva a instalação de gabinete 

sanitário nos ônibus intermunicipais, obedecidas certas 
exigências, entre elas a de que a duraçã~ da viagem seja 
superior a uma hora e meia. 

Ora, a adoção da medida proposta certamente permitirá maior 
e melhor conforto aos usuários dos veículos intermunicipais 
de passageiros. 

Como se sabe, a exploração do transporte coletivo 
intermunicipal é de responsabilidade do Estado, conforme 
está disposto no art. 10, IX, da Carta mineira. Com efeito, 
cabe ao Estado a concessão do referido serviço, bem como a 
adoção de medidas que contribuam para a melhoria da sua 
qualidade. 

Esclareça-se que a concessão de serviço público é ato por 
meio do qual o Estado atribui a alguém o exercício de um 
serviço público, e este aceita prestá-lo em nome do poder 
público, sob condições fixadas e alteráveis. 
Ressalte-se que cabe ao Poder Legislativo dispor sobre a 

matéria, nos termos do art. 61, XIX, da Carta mineira, assim 
di spos.t:Q: " . 

"Art. 61 - Cabe á Assembléia Legislativa, com a sanção do 
Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62, 
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, 
especificamente: 

"I - .................................................... . 
XIX - matéria de competência reservada ao Estado Federado 

no§ 1Q do art. 25 da Constituição da República.". 
O dispositivo mencionado que cuida da auto-administração 

assim dispõe, "ipsis verbis": 
"Art. 25- .............................................. . 
§ 1Q - São reservadas aos Estados as competências que não 

lhes sejam vedadas por esta Constituição.". 
Vale ainda ressaltar que as Constituições Federal e 

Estadual, em seus arts. 175, IV, e 40, III, respectivamente. 
asseguram, na prestação dos servi~~s públicos. mediante lei, 
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a efetividade dos direitos do usuário no que tange à 
obrigação de o concessionário manter serviço adequado. 

No âmbito infraconstitucional. o art. 4Q e seu inciso VII, 
da Lei nQ 8.078, de 11/9/90, a qual dispõe sobre a proteção 
do consumidor, tratam de aspecto importante- a melhoria da 
qualidade de vida e dos serviços públicos, com vistas á 
proteção do consumidor. 

No mesmo sentido, o art. 14, I, da Lei nQ 10.453, de 
22/11/91, a qual dispõe sobre a concessão de serviços 
públicos no âmbito do Estado de Minas Gerais, relaciona 
entre os direitos do usuário a prestação eficiente e 
adequada do serviço. 

É relevante citar, ainda, a Lei no 8.080, de 19/9/91, que 
dispõe sobre as condições para a promoção e a proteção da 
saúde. Em seu art. 2Q, ela é bem clara ao dispor que "A 
saúde é um direito fundamental do ser humano. devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício." (grifo nosso). 

Também o art. 3Q da referida lei arrola os fatores 
determinantes e condicionantes da saúde. Entre eles, cita o 
transporte, cujo serviço, certamente, deve ser prestado em 
condições adequadas. 

Após todo o exposto, e com o intuito de aprimorar o projeto 
quanto à técnica legislativa, além de ter em vista o seu 
aperfeiçoamento geral, propomos, ao final deste parecer, as 
Emendas nQs 1 a 5. 
Sugerimos, ainda, a supressão do 9 2Q do art. 6Q, o qual 

institui garantia de instância nos recursos de decisão 
administrativa, por atentatório aos princípios do devido 
processo legal e da ampla defesa, a teor dos incisos LIV e 
LV do art. 5Q da Constituição Federal, consoante vasta 
jurisprudência dos tribunais nesse sentido. 

A título ilustrativo, citamos a decisão da apelação em 
Mandado de Segurança nQ 3.360'94, do Tribunal Regional do 
Trabalho do Rio de Janeir. publicada no "Diário do 
Judiciário" de 11/8/94, na ~~d- 42.876, cujo relator foi o 
Juiz Henry Barbosa. 

Nos termos do inciso I da ementa daquele feito, "ipsis 
verbis": 

"A Jurisprudência, de forma constante. vem considerando 
ilegítima a exigência de depósito prev1o para que o 
interessado recorra ás vias administrativas ou judicial, na 
defesa dos direitos que entende violados. por ofensa aos 
princípios do devido processo legal e da ampla defesa (art. 
5Q, incisos LIV e LV, da Constituição Federal)." (grifo 
nosso). 

Citamos ainda outros julgados: Apela:~o em Mandado de 
Segurança nQ 15.440/93, do Tribunal Reg1onal do Trabalho do 
Espírito Santo. publicada em 14/12/93, no "Diário do 
Judiciário"; Apelação em Mandado de Seg~rança nQ 19.152/94, 
do Tribunal Regional do Trabalho do Pará, publicada em 
11/04/94, no "Diário do Judiciário". 
Quanto à nova redação proposta para o art. 3Q, mormente em 

relação ao parágrafo único, buscou-se adequar o seu texto a 
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tratamento escalonado que preveja o agravamento da 
penalidade, tanto na primeira reincidência como nas que lhe 
forem subseqüentes, adotando fórmula idêntica àquelas já 
consagradas nas punições administrativo-tributárias 
aplicadas no Estado de Minas Gerais. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
93/95 com as Emendas nQs 1 a 5, a seguir redigidas. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao inciso II do art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q- .............................................. . 
I - ..................................................... . 
II- a extensão da linha não ultrapassar 60km (sessenta 

quilômetros) ou a escala de intervalos entre paradas não 
exceder o tempo de uma hora e meia.". 

Dê-se ao 
"Art. 3Q 

infratora 
(Unidades 
casos: 

EMENDA NQ 2 
art. 3Q a seguinte redação: 

- A inobservância desta lei sujeita a empresa 
à penalidade de multa, no valor de 10 (dez) UPFMGs 
Padrão Fiscal de Minas Gerais) nos seguintes 

I - se constatada falta de higienização no veiculo, no 
momento de sua partida; 
II- se ocorrida desobediência ou oposição à f1scalização; 
III - se constatado defeito no gabinete sanitário, falta de 

acessório ou não-atendimento às especificações técnicas 
exigidas. 

Parágrafo único- No caso de reincidência, relativamente às 
infrações de que trata o artigo, a penalidade será majorada 
em 100% (cem por cento), na primeira reincidência, e em 150% 
(cento e cinqüenta por cento) nas subseqüentes.". 

EMENDA No 3 
Suprima-se o § 2Q do art. 6Q~ transformando-se o seu 

"caput" e o seu § 1Q em §§ 1Q e 2Q do art. 5Q, 
respectivamente, e renumerando-se os demais artigos: 

"Art. 5Q -Fica assegurado o direito de defesa à empresa 
autuada, que deverá exercê-lo no prazo de 15 (quinze) dias 
contados do recebimento da notificação. 

§ 1Q - A defesa será apresentada ao órgão ou entidade que 
houver expedido a notificação. ~nde será decidida. 

§ 2Q - Se a decisão lhe fc· contrária, a empresa dela 
poderá recorrer, no prazo de 10 (dez) dias.". 

EMENDA NQ 4 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Esgotado o prazo de que trata o art. 4Q ou 

sendo vencido o infrator nas instâncias de defesa e recurso 
a que se referem os§§ 1Q e 2Q do art. 6Q, o não-pagamento 
da multa implicará a sua inscrição em dívida ativa, junto à 
repartição competente, para subseqüente cobrança judicial.". 

EMENDA NQ 5 
Acrescente-se onde convier: 
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"Art ..... -O descumprimento da ex1gencia constante no 
art. 1Q, bem como a não-observância do disposto no art. 7Q 
desta lei, implicará a rescisão do contrato de concessão.". 
Sala das Comissões, 30 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Antônio Genaro - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 165/95 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, a propos1çao 
em análise pretende seja dada a denominação de Dr. Joaquim 
Balbino de Carvalho à estrada que dá acesso ao Município de 
Elói Mendes, paralela à BR-491. 

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 o insigne homenageado, nascido no Município de Elói Mendes, 
dedicou-se com afinco e carinho às atividades do magistério 
por longos anos. fazendo-se admirar e estimar pelas 
sucessivas gerações de conterrâneos que educou. Outrossim, 
empresário do ramo agropecuar1o, foi idealizador da 
Cooperativa dos Produtores Rurais de Elói Mendes. 

Pelos relevantes serviços que o Dr. Joaquim Balbino de 
Carvalho prestou à comunidade por meio de seu dedicado 
trabalho, consideramos oportuna e merecida a homenagem que a 
ele se pretende fazer. 

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

Lei nQ 165/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
Elbe Brandão, relatora. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
'Nº 182/s:: 

Comissão de Constituicao e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto 
de lei em análise objetiva instituir o Dia Estadual da Luta 
da Pessoa Portadora de Deficiência. 

Publicada em 7/4/95, a proposição foi encaminhada a e~-~ 
Comissão, para exame preliminar quanto aos aspectos -
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termws 
do art. 195, c/c os arts. 103, V, "a", e 104, I, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Dispõe a Carta Magna, em seu art. 25, § 1Q, serem 

reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 
vedadas por ela . o inciso II do art. 23 da mesma Carta determina que a 
proteção e a garantia das pessoas portadoras de deficiência 
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são da competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. 

Ao lado da competência material anteriormente referida, o 
texto constitucional estatui uma competência legislativa 
concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal 
no que se refere à proteção e à integração social das 
pessoas portadoras de deficiência. 

No mesmo sentido, o inciso IV do art. 203 dispõe sobre a 
integração dessas pessoas à vida comunitária. 

No âmbito estadual, a Carta mineira estabelece na alínea 
"o" do inciso XV do art. 10 a competência concorrente do 
Estado para legislar sobre o apoio e a assistência ao 
portador de deficiência e sua integração social. 
Pelo exposto, verifica-se que nada impede a normal 

tramitação do projeto nesta Casa, em que pese a algumas 
incorreções, para cujos reparos achamos conveniente 
apresentar a Emenda nQ 1, ao final deste parecer. 

Pelo aduzido, 
constitucionalidade 
182/95 com a Emenda 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao "caput" do art. 1Q a s~guinte redação: 
"Art. 1Q- Fica instituído o Dia Estadual de Luta da Pessoa 

Portadora de Deficiência, a ser comemorado, anualmente, no 
dia 21 de setembro.". 
Sala das Comissões, 30 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - António Genaro, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaijo Penna - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 183/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

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

T~rr~ Pinto, tem o objetivo de isentar os servidores 
publ1cos aposentados e os pensionistas do Estado de Minas 
Gerais do pagamento de contribuições previdenciárias. 

Publicado em 7/4/95, veio o projeto a esta Comissão, para 
exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195: 
c/c o art. 103, V, •a•, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A baixa remuneração dos servidores públicos em atividade, 

dos pensionistas e dos aposentados tem sensibilizado 
sobremaneira a classe política, que procura artifícios a fim 
de conseguir melhorias salariais, notadamente para aqueles 
que dedicaram toda uma vida ao serviço público. 
A proposta em tela pretende isentar os servidores públicos 

apos~ntado~ ~ os pensionistas do pagamento da contribuição 
prev1denciar1a. A medida viria proporcionar-lhes pequena 
melhoria nos ganhos, já que ficariam isentos desse desconto 
na folha de pagamento. 
E~ que pese ao relevante propósito do autor da matéria, a 

in1ciatíva depara com óbice de natureza constitucional. 

2 
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Com efeito, observa-se, pelos termos da proposição, 
desobediência ao princípio da isonomia, que está a nortear a 
legislação infraconstitucional e as atividades da 
administração pública. 

Não se vislumbra, sob esse aspecto, a possibilidade de 
dispensar tratamento diferenciado a aposentado, pensionista 
ou servidor em atividade, uma vez que todos se encontram na 
mesma condição de beneficiários daquele instituto. 

Por outro lado, ao se suprimir essa fonte de arrecadação do 
poder público, compromete-se sobremaneira o orçamento da 
autarquia, que conta com esses recursos para cobertura das 
suas despesas, inviabilizando-se a proposta sob a ótica da 
constitucionalidade. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade, 

pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de 
Lei nQ 183/95. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - António Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 204/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
Do Deputado António Júlio, a proposição em análise pretende 

seja declarada de utilidade pública o Aeroclube de Pará de 
Minas, com sede no Município de Pará de Minas. 

Após 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, cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
O mencionad: aeroclube é uma entidade civil sem fins 

lucrativos que visa, primordialmente, à prática e ao ensino 
da aviação civil, desportiva e de turismo. Empenha-se, 
ainda, no cumprimento de missões de emergência e de notório 
interesse da coletividade. 

Com funcionamento regular há mais de dois anos, a 
associação tem prestado inestimáveis se<viçcs à comunidade 
pela 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. nosso parecer é favorável à 

aprovação do Projeto de Lei nQ 204/95 no 1Q turno, na forma 
proposta. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 210/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria 
dispõe sobre 
providências. 

do Deputado Marcos Helênio, o projeto em apreço 
a livre organização estudantil e dá outras 

Publicada em 28/4/95, foi a proposição distribuída a esta 
Comissão para ser examinada preliminarmente quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Carta Magna, ao tratar dos direitos e das garantias 

fundamentais, assegura aos cidadãos, em seu art. 5Q, incisos 
XVII e XVIII, a plena liberdade de associação, 
independentemente de qualquer autorização ou interferência 
do poder público. 

O projeto de lei em análise vem reforçar o preceito 
constitucional citado, garantindo que os estabelecimentos de 
ensino, públicos ou privados, proporcionem as condições 
mínimas para a auto-organização dos estudantes de 1Q e 2Q 
g~aus, por meio dos grêmios estudantis. 

E legítimo o Estado dispor sobre a matéria em comento, uma 
vez que a Constituição da República, em seu art. 24, inciso 
IX, atribui concorrentemente à União, aos Estados e ao 
Di~trito Federal a competência para legislar sobre educação. 
Alem do mais, nos termos do§ 1Q do art. 25, são reservadas 
aos Estados todas as competências que não lhes sejam vedadas 
pela Carta Magna. 

No tocante à iniciativa, não hà que se falar em vício, uma 
vez que tal matéria não está relacionada como sendo de 
competência privativa de nenhum dos Poderes. 

Por outro lado, a Carta Política mineira prevê a suJelçao 
dos estabelecimentos privados de ensino à observância das 
diretrizes e bases da educação nacional e da legislação 
~oncorrente em nível estadual, segundo dispõe o art. 198, § 

Q. 
Sendo assim, a propos1çao em análise coaduna-se com as 

normas constitucionais supra referidas, inexistindo óbices 
que impeçam a sua tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei nQ 210/95. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo relator 

- Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.' 
PARECER PARA O 1Q TURNO 00 PROJETO DE LEI 

NQ 222/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, de autoria 

José Haueisen, visa a tornar obrigatória 
informações acerca da utilização do Seguro 
Causados por Veículos Automotores - DPVAT. 

da Deputada Maria 
a divulgação de 

de Danos Pessoais 

Publicada em 4/5/95, foi a matéria distribuída a esta 
Comissão para ser apreciada sob os aspectos jurídico-
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constitucionais, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela visa à divulgação de dados 

relativos ao pagamento do prêmio do Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores- DPVAT. 

A iniciativa da parlamentar reveste-se de grande 
importância, pois tem como objetivo prevenir a atuação de 
grupos de pessoas inescrupulosas que, além de se 
aproveitarem do desconhecimento das vítimas de acidentes 
automobilísticos quanto aos seus direitos, se locupletam 
ilicitamente, causando prejuízo aos verdadeiros 
beneficiários do prêmio do DPVAT. 
A proposta encontra amparo nas normas constitucionais e 

legais que dispõem sobre a defesa do consumidor, conforme 
veremos a seguir. 

O art. 5Q, XXXII, da Constituição da República. coloca a 
defesa do consumidor entre os direitos e as garantias 
fundamentais do cidadão. 
A competência para legislar sobre 

cabendo à União editar as normas 
suplementá-las, conforme preconiza 
2Q da Carta da República. 

a matéria é concorrente, 
gerais e aos Estados 

o art. 24, VIII, §§ 1Q e 

No que diz respeito às normas gerais, vale reportar aos 
termos da Lei Federal nQ 8.078, de 1990, que contém o Código 
de Defesa do Consumidor. o referido diploma legal. ao disoor 
sobre a política nacional de relações de consumo, priorizao 
atendimento às necessidades dos consumidores, o respeito a 
sua diç-'dade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interess:: econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 
bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. 
Cabe a esta Casa Legislativa dispor sobre a matéria, por 

força do preceito contido no art. 61, XVIII, não havendo 
qualquer óbice, também, no tocante à inauguração do processo 
legislativo. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
222/95. 

Conclusão 
concluímos pela 
pela legalidade 

Sala das Comissões, 30 de maio Oê 1995. 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Arnaldo Penna - Antônio Genaro. 

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 36/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Francisco 

Ramalho, objetiva declarar de utilidade pública o Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais de Itaúna- SINDSERV -, 
com sede no Município de Itaúna. 

Cabe-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria 
no 2Q turno, conforme disposições regimentais. 

Fundamentação 
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O SINDSERV é uma entidade autônoma sem fins lucrativos, 
desvinculada do munlClPlO, que tem por objetivo tratar da 
defesa, da coordenação e da representação legal da categoria 
dos servidores públicos de Itaúna. Empenha-se pela melhoria 
das condições de vida e trabalho de seus representados. pela 
defesa da liberdade e autonomia do movimento sindical, pela 
consolidação dos sindicatos enquanto instituições sociais e 
políticas, e pelo fortalecimento da participação democrática 
dos servidores em suas relações com outros setores da 
sociedade brasileira. 
Pelos relevantes serviços que a entidade vem prestando aos 

servidores públicos de Itaúna, concluímos ser justa a 
declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 36/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
Elbe Brandão, relatora. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
-NQ 66/95 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O projeto de lei em pauta, do Deputado Wanderley Ávila, 
pretende seja dada a denominação de Rodovia Januário 
Carneiro à Rodovia MG-030, que liga o Município de Belo 
Horizonte ao de Nova Lima. 
Aprovado o projeto no 1Q turno sem emendas, cabe-nos 

deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, 
cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
Considerado uma das maiores expressões radiofônicas do 

Estado e grande inc2~tivador do esporte, Januário Carneiro 
foi uma personalidace marcante e um homem de luta. Dinâmico 
empresário de mídia, concretizou o Sistema Itatiaia de 
Comunicação, do qual faz parte a Rádio Itatiaia. 
Pela ação que Januário Carneiro desenvolveu em prol do 

esporte e da comunicação, consideramos oportuno e merecido 
este preito expresso pela atribuição de seu nome à Rodovia 
MG-030. 

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

Lei nQ 66/95 no 2Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
Arnaldo Penna, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 218/95 

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

O projeto de lei em estudo, do Deputado Miguel Martini, tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Comunidade 
Renovada Santo Antônio da Pampulha - CRESAP -, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 
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1Q turno, na forma proposta, vem o projeto a 
para deliberação conclusiva no 2Q turno, nos 
104, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Comunidade Santo Antônio da Pampulha possui caráter 

beneficente e seu trabalho objetiva a promoção cultural, 
educativa e religiosa da comunidade e de seus associados. 

Dessa forma, reiteramos o posicionamento anterior desta 
Comissão, favorável à declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 218/95 duna forma proposta. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

~ 
~ 



52 

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, EM 31 DE MAIO DE 1~95 

Presidência do Deputado Wanderley Avila 
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-

Correspondência: OfíciÕs Apresentação de ~reposições: 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 5/95 -_Pro~etos de Le1 
nQs 270 a 277/95 - Requerimentos de Emanc1paçao nQs 156 a 
164/95 - Requerimentos nQs 453 a 457/95 - Requerim~nt?s dos 
Deputados Toninha Zeitune, Jorge Eduardo de Ol1ve1ra e 
Sebastião Navarro Vieira - Comunicações: Comunicações da 
Comissão de Educação e do Deputado Geraldo Rezende 
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Bonifácio 
Mourão, Gilmar Machado, Marcelo Gonçalves, Marco Régis, João 
Leite e Maria José Haueisen- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª 
Fase: Abertura de inscrições Leitura de comunicações 
apresentadas- Requerimentos: Requerimentos dos Deputados 
Toninha Zeitune e Sebastião Navarro Vieira; deferimento -
Requerimentos de Emancipação nQs 156 a 164/95; deferimento -
Requerimentos do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira e da 
Comissão de Assuntos Municipais (13); aprovação 
Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais; discurso do 
Deputado Carlos Pimenta; aprovação - Registro de presença -
Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais; discursos 
dos Deputados Simão Pedro Toledo, Sebastião Navarro Vieira e 
Bilac Pinto; aprovação- 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente 
- Discussão e votação de proposições: Discussão, em 2Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 51/95; aprovação, na forma do 
vencido em 1Q turno, com a Emenda nQ 1 - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os De~utados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Avila Sebastião Navarro 

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob 
- Ermano Batista- Antônio Júlio- Aílton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Almir Cardoso Anivaldo 
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto 

Arnaldo Canarinho Arnaldo Penna Bilac Pinto 
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquínio- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataide- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Edu~rdo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio- José 
Braga- José Henrique - Kemil Kumaira- Leonídio Bouças-
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olívia- Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho-

~ 
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Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos 
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo 
Zeitune- Wilson Trópia. 
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Raul Lima 
Sebastião 
- Toninha 

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, 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

Correspondência 
- o Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, 

1Q-Secretário. lê a seguinte correspondência: 

Santa Luzia, 30 
Sr. Presidente, 

OFÍCIO* 
de maio de 1995. 

nas funções de 

Faço chegar ao seu poder para posterior encaminhame~to à 
insigne Comissão de Assuntos Municipais a represe~taç~o do 
Município de Santa Luzia contra o Processo de Emanc1paçao_~o 
Distrito de São Benedito, encaminhado a essa Assemble1a 
através do Requerimento nQ 141/95. de autoria do Deputado 
Carlos Murta. 
Aproveito a oportunidade para reiterar manifes~ações de 

apreço e consideração. 
Atenciosamente, 
Wilson de Souza Vieira, Prefeito Municipal 

Representação 
Ao Exmo. Sr. Deputado Estadual José Henrique 
DD. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

O Município de Santa Luzia, representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Wilson de Souza Vieira, que esta subscreve, vem: 
com base no parágrafo 2Q, inciso III do art.. 5Q da Le1 
Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, represent~r 
contra o Processo de Emancipação do Distrito de Sao 
Benedito, neste município, tendo em vista os fatos. e 
fundamentos jurídicos explicitados, de forma e conteudo 
seguintes: 

Do Fundamento Legal para Emancipação 
I - Dos Requisitos e das Exigências 
Dispõe a Lei Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, 

"sobre a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento 
de município especialmente nos artigos seguintes: 

"Art. 3Q- Para a criação de municípios por desmembramento, 
devem ser comprovados os seguintes requisitos, relativos ao 
total da área territorial a ser emancipada: 
I- .................................................... .. 
I I - .................................................... . 

L-----------------------------------------~ 
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I I I - ................................................... . 
IV- existência de posto de saúde, escola pública de 1Q 

grau completo, cemitério (grifamos) e serviços públicos de 
comunicação, energia elétrica e abastecimento de água." 

Primeiro Empecilho- Inexistência de Cemitério 
O cemitério do Distrito de São Benedito foi criado por lei 

municipal. com área restrita e teve sua capacidade de 
absorção para sepultamento exaurida já há bastante tempo, 
motivo pelo qual, a administração municipal, através do 
Decreto nQ 873/93, de 25 de fevereiro de 1993, proibiu o seu 
funcionamento como óbvio e necessário. 

Em 17 de fevereiro de 1995, após avaliar o laudo de 
vistoria técnica elaborado por especialista da área, EngQ 
José Carlos Monteiro Mata, e apreciar especialmente o oficio 
recebido da Diretora da Escola Estadual Afonsino Altivo 
Diniz expondo: 
a) a inconveniência da presença do cemitério em área 

contígua à da escola que abriga mais de 1.000 (mil) alunos; 
b) as condições em que se encontra, ou seja, verdadeiro 

matagal já abrigando marginais, colocando em risco os 
costumes e a integridade física de jovens e crianças 
freqüentes ao educandário; e 
c) a necessidade de área para expansão das instalações da 

escola, as quais justificam plenamente a argüição de 
dificuldade definida às pretensões separatistas. 
Considerando ainda as providências que se processavam, 

objetivando a ampliação do cemitério existente na sede para 
atendimento da demanda total do município, resolve por 
instrumento de sua competência, o Decreto nQ 958/95, 
"desativar" definitivamente o referido cemitério. 

Segundo Empecilho- O Distrito de São Benedito Integra a 
Mesma Zona Urbana do Distrito-Sede 

Consoante legislação pertinente, o Distrito de São 
Benedito, ora emancipando, e o Distrito-sede do Município 
integram a mesma zona urbana. Tal assertiva, fundada na 
legislação pertinente, é ratificada em r. parecer exarado 
pelo Dr. Túlio Cícero Couto Moreira, Assessor Jurídico da 
Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana 
- PLAMBEL -. sob a chancela do referido órgão e do seu 
Presidente, Dr. Geraldo Diniz Couto, que assinou ofício 
endereçado à Pastoral de Fé e Política de São Benedito 
atendendo a consulta daquela instituição. Em conclusão, 
afirma o Dr. Túlio Cícero Couto Moreira: 

"Pelo exposto, podemos deduzir que o distrito de São 
Benedito, em relação à sede do Município, inexiste distância 
propriamente dita, separando-os. por estarem na mesma zona 
urbana e respectivo perímetro." 

"Art. 5Q - Não se permitirá a criação de município por 
desmembramento nem a anexação de Distrito, se essas medidas 
implicarem, para o município remanescente: 
I - ..................................................... . 
I I - .................................................... . 
III - a perda da continuidade e da unidade histórico-

cultural do ambiente urbano. 
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§ 1Q - Consideram-se não preservados a continuidade e a 
unidade histórico-cultural do ambiente urbano, quando os 
novos 1 imites intermunicipais importarem no desmembramento 
da área territorial situada dentro da zona urbana do 
município remanescente." 

"Ex positis'', o Distrito de São Benedito não atende aos 
requisitos e às exigências da lei complementar, 
considerando-se, "ipso facto", a superven1encia de grave 
omissão por parte da Comissão Emancipadora, ao silenciar-se 
quanto às informações necessárias ao processo de 
emancipação, pertinentes à situação do cemitério. Isto 
constitui má-fé, passível de recriminação, podendo mesmo 
reverter-se em repúdio por essa douta Comissão, com reflexos 
negativos à insigne Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. 
Sr. Presidente! 
Podemos finalmente afirmar que a Comissão Emancipadora do 

Distrito de São Benedito elaborou o processo sob o pálio da 
referida má-fé, predisposto à omissão de requisitos 
essenciais à sua emancipação, por lhe faltar necessariamente 
condições para tanto, o que constitui, por si só, crime no 
Código Penal Brasileiro. 

Nossa exposição de motivos alicerçada na documentação 
enumerada de 01 a 09, anexa, deverá, sem dúvida, merecer um 
exame acurado dessa insigne Comissão, pois, se assim não o 
fizer, poderá vir a cometer injustiç2 e contrariar 
princípios constitucionais, principalmente aqueles contidos 
no parágrafo 4Q do art. 18 do Cap. I do Titulo III da 
Constituição da República. 

São estes, digno Presidente, os motivos que nos levam a 
requerer o arquivamento do processo de emancipação em exame, 
por ser da mais alta e consolidada justiça! 
Termos em que, 
P. e E. Deferimento. 
Santa Luzia, 30 de maio de 1995. 
Wilson de Souza Vieira, Prefeito Municipal. 
"Post Scriptum": "Estamos diante de uma situação "sui 

generis", pois que, exatamente no momento que enç0ntramo-nos 
na Assembléia Legislativa de Miil2S, cê.sa cio çovo r.Jir>e·:.-o. 
para protocolar nossa representação contrária ao processo de 
emancipação, deparamos com uma plêiade de lideranças daquela 
comunidade, que representa uma grande parcela do povo 
mineiro ali residente, fazendo juntar à presente 
representação um manifesto assinado por 5.451 (cinco mil, 
quatrocentos e cinqüenta e um) cidadãos, posicionando-se 
contrários ao processo em exame e, conseqüentemente, 
aderindo à posição assumida pela administração municipal de 
Santa Luzia." 

- À Comissão de Assuntos Municipais para anexar ao processo 
de emancipação do Distrito de São Benedito. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Solon Ferreira da Rocha Filho, Presidente da Câmara 

Municipal de Nanuque, solicitando o empenho desta Casa na 
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implementação da proposta nQ 23 aprovada na audiência 
pública de Araçuaí. 

Da Sra. Osvaldina Silvestre, do Município de Uberlândia, 
solicitando o empenho desta Casa pela inclusão das escolas 
estaduais no decreto que trata da redução da jornada de 
trabalho. 
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: . _ 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NQ 5/95 

Dá nova redação ao inciso III do art. 64 da Constituição do 
Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q- O inciso III do art. 64 da Constituição do Estado 

de Minas Gerais passa a ter a seguinte redação. 
"Art. 64 - ...................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
III de, no mínimo, 100 (cem) Câmaras Municipais, 

manifestada pela maioria de cada uma delas.". 
Art. 2Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de maio de 1995. 
Leonídio Bouças - Carlos Pimenta - ~ntônio Genaro - Dinis 

Pinheiro- Maria Olívia -Wanderley Avila- Jairo Ataíde-
Rêmolo Aloise - Paulo Schettino - Sebastião Navarro Vieira -
Elbe Brandão - Clêuber Carneiro - Sebastião Costa - Luiz 
Antônio Zanto Anderson Adauto Péricles Ferreira 
Ibrahím Jacob- Dílzon Melo- Marcelo Cecé- Antônio Júlio-
Carlos Murta - Maria José Haueisen - Toninha Zeitune - Simão 
Pedro Toledo - Antônio Roberto - Geraldo Rezende - Marcelo 
Cecé. 
Justificação: A redução do número de Câmaras Municipais 

para se apresentar emenda à Constituição do Estado vai ao 
encontro do anseio dos municípios, principalmente pelo fato 
da identificação das necessidades, dada a proximidade 
regional. 
A exigência de mais da metade das Câmaras Municipais, 

manifestada pela maioria de cada uma delas, inviabiliza as 
pretensões dos municípios dev~:~ não só à grande extensão 
territorial· do Estado, que os afasta, como também à 
diversificação dos interesses culturais e sociais. 
-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 270/95 
Institui a Campanha Estadual de Prevenção da Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida AIDS - e das Demais Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. 

Art. 1Q -Fica instituída a Campanha Estadual de Prevenção 
da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS - e das 
Demais Doenças Sexualmente Transmissíveis, nos 
estabelecimentos de ensino públicos e privados, nas 
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repartições públicas, nos estabelecimentos de saúde, nas 
penitenciárias e em outros locais do Estado de Minas Gerais, 
a critério das autoridades sanitárias competentes. 

Parágrafo un1co - A campanha, de âmbito estadual, darà 
prioridade a regiões ou localidades consideradas de maior 
risco. 
Art. 2Q -A campanha a ser realizada nos estabelecimentos 

de que trata o art. 1Q terá os seguintes objetivos: 
I - orientar sobre os sinais e os sintomas da AIDS e das 

doenças sexualmente transmissíveis; 
II - descrever o agente causador; 
III - descrever as formas de transmissão; 
IV - orientar sobre as medidas de prevenção; 
v - levantar aspectos históricos, sociais, culturais e 

legais relativos a essas doenças; 
VI - informar sobre os recursos assistenciais de prevenção 

e os tratamentos existentes; 
VII - evitar qualquer discriminação aos portadores do vírus 

da AIDS. 
Art. 3Q- Constituem atividades da campanha estadual: 
I - a promoção de palestras e debates; 
II - a divulgação educativa através da '~orensa; 
III a confecção e a distribG- ':.::> de impressos 

relacionados com o objetivo da campanha; 
IV- a exibição de filmes, debates e depoimentos; 
v - o estímulo ao uso de preservativos e de materiais 

descartáveis, indispensáveis à prevenção dessas doenças; 
VI -a orientação às famílias de pessoas contaminadas; 
VII - a orientação às gestantes portadoras do vírus da AIDS 

e de doenças sexualmente transmissíveis. 
Art. 4Q - Será criada a Comissão Multidisciplinar de 

Trabalho, com a atribuição de definir os parâmetros para a 
implementação das medidas definidas nesta lei. 
§ 1Q - A Comissão de que trata o "caput" deste artigo será 

constituída por: 
I - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Saúde; 
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da 

Educação; 
III - 1 (um) representante dz,. 38c~·eta:'ia ::.i8 Estado da 

Criança e do Adolescente; 
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do 

Trabalho e Ação Social; v - 4 (quatro) representantes de entidades que atuam na 
prevenção e no tratamento da AIDS e das doenças sexualmente 
transmissíveis, legalmente constituídas e reconhecidas pela 
Secretaria de Estado da Saúde. 

s; 2Q -A Comissão de que trata o "caput" des!e _artigo 
incentivará a criação de centros de referenc1a nos 
municípios que possuam diretorias regionais, de saúde, 
visando a implementação de ~edidas profiláticas e de 
diagnose para o controle da AIDS e de doenças sexualmente 
transmissíveis, bem como manterá permanente contato e 
intercâmbio com os órgãos não governamentais que prestam 
serviços aos portadores dessas patologias. 

~----------------------------------------------~ 
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§ 3Q - A Comissão terá, ainda, as funções ~e acompanhamento 
de todos os membros das famílias de porta~ores do vírus da 
AIDS, conduzindo-os aos centros de diagnóstico para a 
propedêutica específica; de orientação às gestantes 
contaminadas, encaminhando-as aos serviços de pré-natal e 
aos hospitais, para a assistência ao parto, e de 
encaminhamento dos recém-nascidos para atendimento 
especializado. 
Art. 5Q -Na iminência de uma epidemia, ou quando se 

constatar um aumento do número de casos de AIDS ou de 
qualquer ou~ra patologia virótica, em qualquer parte do 
território do Estado de Minas Gerais, a Comissão 
Multidisciplinar de Trabalho terá amplos poderes para tomar 
as medidas que julgar necessárias, a fim de orientar a 
população, mesmo que para isso seja indispensável uma 
inspeção sanitária em todos os órgãos governamentais ou não-
governamentais. 
Art. 6Q- Fica estabelecido o dia 1Q de dezembro como o dia 

oficial de prevenção da AIDS no Estado de Minas Gerais. 
Parágrafo único Nesse dia, as repartições públicas 

promoverão eventos conscientizando a população dos problemas 
relativos à AIDS e às demais doenças sexualmente 
transmissíveis. 
Art. 7Q -As despesas decorrentes da aplicação desta lei 

correrão por conta de: 
I - recursos orçamentários das secretarias que integram a 

Comissão Multidisciplinar de Trabalho; 
II - transferências de recursos federais destinados a 

programas de controle de doenças sexualmente transmissíveis 
e a programas específicos para a prevenção e o tratamento da 
AIDS; 
III - doações e legados de pessoas físicas e jurídicas. 

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 
IV - outras fontes. 
Art. 8Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias contados 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. 30 de maio de 1995. 
Carlos Pimenta 
Justificação: Até hoje, no Brasil. os programas e as 

campanhas que visaram à prevenção da AIDS e das doenças 
sexualmente transmissíveis não atingiram resultados 
satisfatórios. Somente na época de carnaval se veiculam 
campanhas publicitárias, mas, passada a festa, não se 
investe em um programa educativo permanente de prevenção 
dessas doenças. 

O projeto que apresentamos tem o objetivo de preencher essa 
lacuna e de contribuir, de fato, para minimizar os efeitos 
da iminente epidemia de AIDS e da propagação de doenças 
sexualmente transmissíveis. Entendemos que a luta contra 
essas tão temíveis moléstias é composta de três princípios 
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fundamentais: prevenção, prevenção e mais prevenção. Só 
através de um trabalho sério e de amplo alcance, pode-se 
reverter o quadro epidêmico que atualmente se verifica, 
antes que ele atinja proporções ainda mais graves. Depois de 
adquirido o vírus, só nos resta prestar solidariedade ao 
doente, pois trata-se de doença fatal e de alto custo 
terapêutico. Atualmente, o Estado tem gasto grandes somas no 
tratamento de portadores do vírus, sem qualquer 
possibilidade de salvar suas vidas. 

O momento é de concentrar esforços, por meio de ações mais 
eficientes, como a agora proposta pois, somente assim, 
garantiremos uma melhor qualidade de vida para a nossa 
população. Para tanto, contamos com o apoio de nossos pares 
à aprovação da matéria ora submetida à apreciação desta 
Casa. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI No 271/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.989/94) 

Dispõe sobre a obrigator·edade de incluir a matéria 
Orientação Sexual nos curricu;~s de 5a e 6a séries do ensino 
:undamental das escolas estaduais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam obrigadas as escolas estaduais de Minas 

Gerais a adotar, nos currículos de 5a e 6a séries do ensino 
fundamental, a matéria Orientação Sexual. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de maio de 1995. 
Geraldo Rezende 
Justificação: Pesquisa feita pela Datafolha em dez capitais 

do Pais, num universo de 5.078 pessoas, e publicada pela 
"Folha de S. Paulo" em 27/6/93, revelou que 86% dos 
moradores das principais cidades brasileiras aprovam a 
existência de programas de orientação sexual nas escolas. 
Trata-se de medida de caráter urgente, pois sem orientação 

sexual nas escolas será impossível conter epidemias como a 
AIDS. 

O adolescente de 11 a 15 anos necessita dessa orientação, 
tendo em vista a ausência dos pais, que, na maioria das 
vezes, trabalham fora de casa e não têm tempo suficiente 
para orientar seus filhos nesse assunto. 
A educação sexual não ensina a fazer sexo, e sim, 

jovens informações sobre aborto. homossexualismo, 
sexualmente transmissíveis e modos de evitá-las, 
anticoncepcionais e esclarecimentos básicos sobre 
sexual. 

leva aos 
doenças 
métodos 
a vida 

Constata-se, portanto, que as escolas e as famílias 
precisam cada vez mais de esclarecimentos e orientações a 
respeito da matéria. 
Dessa forma, este projeto há de merecer a aprovação de 

nossos ilustres pares. 



-Publicado, 
Educação e de 
termos do art. 
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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 272/95 
Autoriza o Poder Executivo a doãr imóvel ao Município de 

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

Município de Campina Verde o imóvel constituído por um 
terreno de 545,50m2 (quinhentos e quarenta e cinco metros 
quadrados e cinqüenta decímetros quadrados), situado naquele 
município, na confluência da Av. Governador Valadares com a 
Rua João Pinheiro, e registrado sob o nQ 9.763, a fls. 136 e 
137 do livro 3-R do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca do Prata, em 13 de março de 1950, com os seguintes 
limites e confrontações: numa extensão de 23,50m (vinte e 
três metros e cinqüenta centímetros), com a Av. Governador 
Valadares; numa extensão de 30,50m (trinta metros e 
cinqüenta centímetros), com a Rua João Pinheiro; à esquerda, 
numa linha reta de 13,20m (treze metros e vinte 
centímetros), paralela à Av. Governador Valadares, com 
imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Campina 
Verde; mais à esquerda, numa linha reta de 16,55m (dezesseis 
metros e cinqüenta e cinco centímetros), paralela à Rua João 
Pinheiro, com imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal 
de Campina Verde; à direita, numa linha reta de 10,00m (dez 
metros), paralela à Av. Governador Valadares, com o imóvel 
de propriedade da Prefeitura Municipal de Campina Verde; à 
esquerda desta última linha, numa extensão de 13,90m (treze 
metros e noventa centímetros), paralela à Rua João Pinheiro 
e perpendicular à Av. Governador Valadares, com imóvel de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Campina Verde. 
Parágrafo único- O imóvel descrito neste artigo destina-se 

ao funcionamento da Câmara Municipal de Campina Verde. 
Art. 2Q -O imóvel de que trata esta lei reverterá ao 

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

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Anderson Adauto 
Justificação: Pretende este projeto de lei regularizar o 

funcionamento da Câmara Municipal de Campina Verde, que já 
se encontra funcionando no referido imóvel em prédio 
adaptado para tal fim. 
O imóvel havia sido doado ao Estado para a construção do 

Fórum, mas, tendo em vista o não-cumprimento, até a presente 
data, da Lei Municipal nQ 59, de 1949, pelo Poder Executivo, 
consideramos justa a doação pretendida pela Prefeitura 
Municipal de Campina Verde. 
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-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 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 Reuniões, de de 1995. 
Anderson Adauto 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de Santa Vitória- é uma sociedade civil 
de caráter assistencial, que vem desenvolvendo ações com o 
objetivo de manter estabelecimentos especializados e 
incentivar sua criação, com vistas ao tratamento, à 
educação, à habilitação, à reabilitação do excepcional e à 
sua inserção na sociedade. 

A Associação constituí instrumento relevante de ajuda, uma 
vez que cria condições necessárias para que os excepcionais 
superem suas limitações, sejam elas de natureza física, 
mental ou sensorial. 

Como a eficácia de suas ações depende de práticas 
promocionais, a APAE de Santa Vitória desenvolve programas 
que visam a estimular o trabalho do excepcional por meio de 
exposições, de cooperativas, de oficinas e outras medidas 
que se julgarem necessárias. 

Além de conduzir-se por tais princípios, a instituição que 
se pretende beneficiar preenche os requisitos para ser 
declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a 
anuência dos nobres pares a esta proposição. 

- Publ ícado, 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 274/95 
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural dos 

Professores do Estado de Minas Gerais, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

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

Cultural dos Professores do Estado de Minas Gerais, com sede 
no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de maio de 1995. 
Toninha Zeítune 
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Justificação: A Fundação Cultural dos Professores do Estado 
de Minas Gerais, criada em 27/8/31, conforme disposições 
estatutárias, tem por finalidade dar assistência cultural, 
educacional, ética, social, jurídica e profissional aos 
professores e servidores do sistema de ensino do Estado, 
promovendo o bem-estar da categoria. Evidenciado o caráter 
de utilidade pública da entidade, solicitamos a aprovação 
deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o 

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

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

PROJETO DE LEI No 275/95 
(Ex-Projeto de Lei nõ 1.490/93) 

Declara de utilidade pública a Fundação Municipal do Bem-
Estar do Menor de João Monlevade. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

Municipal do Bem-Estar do Menor 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 Reuniões, 22 de fevereiro de 1995. 
Mauri Torres 
Justificação: A Fundação Municipal do Bem-Estar do Menor de 

João Monlevade é uma entidade de direito privado, sem 
finalidade lucrativa, que tem como objetivo formular e 
implantar, no município, uma política adequada ao bem-estar 
do menor, mediante o estudo do problema, o planejamento das 
soluções e a orientação, coordenação e fiscalização das 
entidades que executam essa política. Pela relevância do 
trabalho desenvolvido pela fundação, esperamos contar com o 
apoio dos nobres pares nesta Casa para o reconhecimento de 
utilidade pública desta 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 

.. J. d.O Regimento Interno. 
··· · · ~ " . PROJETO DE LEI 

Declara de utilidade pública a 
Esperança - ASCOVE -, com sede 
Guanhães. 

No 276/95 
Associação Comunitária Vila 

no Município de Dores de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarada de ut i 1 idade pública a Associação 

Comunitária Vila Esperança- ASCOVE -. com sede no Município 
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 Reuniões, de de 1995. 
Ivair Nogueira 
Justificação: A Associação Comunitária Vila Esperança se 

norteia pelos princípios da solidariedade humana, promovendo 
a justiça social. 
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Além de defender os interesses da comunidade, reivindicando 
junto aos órgãos competentes melhorias para Vila Esperança e 
regiões adjacentes, a Associação promove atividades 
culturais e de lazer, visando a uma maior integração dos 
moradores do município. 

Apresentando todos os documentos exigidos para a declaração 
de utilidade pública, justo se faz o acolhimento 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 277/95 
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Poços de 

Caldas da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Poços de Caldas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 10 -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Central-de Poços de Caldas da Sociedade de São Vicente de 
Paulo, com sede no Município de Poços de Caldas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 31 de maio de 1995. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: O Conselho Central de Poços de Caldas da 

Sociedade de São Vicente de Paulo é entidade ligada à 
benemérita instituição que todos nós, carinhosamente, 
chamamos de os vicentinos. 

Sua obra principal está configurada no trabalho de promoção 
humana e de organização das diversas conferências 
vicentinas. espalhadas pelos conselhos particulares de Poços 
de Caldas. Santa Rita de Caldas, Caldas, Bandeira do Sul. 
Campestre, Palmeiral. Botelhos. Ibitiúra de Minas, Machado e 
Cabo Verde. 
o Conselho é administrado por uma diretoria e uma 

assembléia de conselheiros, cujos membros não recebem, 
direta ou indiretamente, remuneração. vantagem ou 
bonificação pelo desempenho de seus cargos ou funções. 

Fundado em 19/8/76, mas legalmente constituído em 23/5/88, 
conforme registro de nQ 457, ? fls. 238v do Livro A-4 do 
cartório de Registro de Títu.cs e Documentos de Poços de 
Caldas. vem, desde então, desenvolvendo notável e digno 
trabalho em prol dos marginalizados e dos excluídos do 
desenvolvimento social. 

É particularmente gratificante para mim ser o autor deste 
projeto de lei. Afinal de contas. desde criança via meu pai 
em diuturno trabalho como vicentino da velha guarda, em 
favor dos carentes de minha terra, e quando Prefeito de 
Poços de Caldas, pude atestar o mérito do seu dignificante 
trabalho realizado pelo Conselho Central de minha cidade. 
Por evidenciar-se o caráter social nas ações do Conselho 

Central de Poços de Caldas da Sociedade São Vicente de 
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Paulo, é dever de justiça outorgar-lhe o título declaratório 
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 DE EMANCIPAÇAO DE 
1 - Requerimento nQ 156/95, do Deputado 

encaminha documentação de emancipação 
Taparuba, no Município de Ipanema. 

- Documentação entregue em 16/5/95: 

DISTRITOS 
José Henrique, que 

do Distrito de 

a) ata de constituição da Comissão Emancipacionista, 
registrada em cartório; 
b) representação; 
c) declaração de entidade legalmente constituída; 
d) cópia autenticada do CGC da entidade; 
e) cópia da ata de eleição da diretoria da entidade, 

registrada em cartório; 
f) certidão da Justiça Eleitoral; 
g) declaração de edifícios para funcionamento do governo 

municipal e de órgãos de segurança; 
h) declaração de escola pública de 1Q grau completo; 
i) declaração de telefone; 
j) declaração de correios; 
1) declaração de energia elétrica. 
- Documentação entregue em 30/5/95: 
a) declaração de núcleo urbano e moradias; 
b) declaração de posto de saúde; 
c) declaração de cemitério; 
d) declaração de abastecimento de água; 
e) inventário patrimonial; 
f) declaração de servidores; 
g) mapa e descrição de limites do IGA. 
2 Requerimento nQ 157/95, do Deputado Ronaldo 

Vasconcellos, encaminhando documentação de emancipação do 
Distrito de Cachoeira do Campo, no Município de Ouro Preto. 
- Documentação completa entregue em 30/5/95. 
3 - Requerimento nQ 158/95, do Deputado Elmo Braz, que 

encaminha documentação de emancipação do Distrito de Senador 
Mourão, no Município de Diamantina. 
- Documentação completa entregue em 30/5/95. 
4 - Requerimento nQ 159/95, do Deputado Elmo Braz, que 

encaminha documentação de emancipação do Distrito de 
Correntinho, no Município de Guanhães. 
- Documentação completa entregue em 30/5/95. 
5- Requerimento nQ 160/95, do Deputado Ermano Batista, que 

encaminha documentação de emancipação dos Distritos de Barra 
do Ariranha e Limeira de Mantena, no Município de Mantena. 

- Documentação completa entregue em 30/5/95. 
6- Requerimento nQ 161/95, do Deputado Ermano Batista, que 

encaminha documentação de emancipação do Distrito de Quartel 
do Sacramento, no Município de Bom Jesus do Galho. 

- Documentação completa entregue em 30/5/95. 
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7- Requerimento ng 162/95, do Deputado Antônio Júlio, que 
encaminha documentação de emancipação do Distrito de São 
Vicente da Estrela, no Município de Raul Soares. 

- Documentação completa entregue em 30/5/95. . 
8- Requerimento nQ 1B3/95, do Deputado Wanderley Avila, 

que encaminha documentação de emancipação dos Distritos de 
Frei Serafim e Guarataia, no Município de Itambacuri. 
- Documentação completa entregue em 30/5/95. 
9 - Requerimento ng 164/95, do Deputado Anderson Adauto, 

que encaminha documentação de emancipação do Distrito de 
Honorópolis, no Município de Campina Verde. 

- Documentação completa entregue em 31/5/95. 
REQUERIMENTOS 

NQ 453/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
formulado apelo à Secretaria da Educação com vistas a 
construção de prédio para a Escola Estadual Clara Menezes 
Dias. no Município de Jaíba. (- À Comissão de Educação.) 

NQ 454/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA - com vistas à construç~o de matadouro 
municipal no Município de Jaiba. (- A Comissão de 
Agropecuária.) 

NQ 455/95, do Deputado Miguel Barbosa, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Cachoe4·; de Minas pela passagem do 71Q 
aniversário de sua em~~cipação política. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

NQ 456/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
complementação da pavimentação do trecho que liga o 
Município de São João do Oriente ao entroncamento da BR-458. 

NQ 457/95, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com 
vistas a que apresente projeto de lei criando a Secretaria 
para Relações Internacionais e Assuntos do Mercosul. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

Do Deputado Toninha Zeitune, solicitando seja 
desconsiderado seu requerimento de desarquivamento do 
Projeto de Lei ng 1.297/93. 

Do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei nQ 1.923/94 . 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando seja 
constituída comissão especial para estudar o impacto 
político, econômico e social do M~rcosul em Minas Gerais. 

COMUNICAÇOES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Educação e do Deputado Geraldo Rezende. 
Oradores Inscritos 

o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio 
Mourão. 
o Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados: embora definida pelo Governo Federal, a 
privatização da Cia. Vale do Rio Doce constitui polêmica a 
se estender ao longo de todo o ano. Alguns são favoráveis; 



66 

outros, contrários; outros mais quedam-se silenciosos. 
Mineiro do vale do rio Doce, alinho-me aos que são 
contrários à privatização da Vale. Assinalo, desde logo, que 
sou favorável às privatizações. A experiência tem sido 
positiva em outros países, e, na verdade, a administração de 
empresas não é o objeto do Estado, mas sou favorável à 
privatização em tese, e não, como norma; como parte de um 
programa, e não, como regra de conduta. 
A Cia. Vale do Rio Doce é a maior empresa mineradora do 

mundo e a maior exportadora do Brasil: compõe-se de 14 
empresas controladas, 21 coligadas e 5 participações 
minoritárias. Quanto ao minério de ferro, principal negócio 
do grupo, ela detém 22~ do mercado mundial nas mãos. 
Especialistas acreditam que o seu custo deve variar entre 
US$14.000.000.000,00 e US$16.000.000.000,00, embora há quem 
duplique esse valor. Para se ter uma idéia de seu potencial, 
vale lembrar que, no ano passado, bateu o recorde de 
produção, vendendo mais de 101 milhões de toneladas de 
minério e pelotas; lucro líquido de R$645.000.000,00. A 
empresa possuí jazidas de que poderá extrair minério por 
mais 350 anos ininterruptos. O grupo possui suficiente 
diversificação para compensar eventuais perdas em outros 
mercados: extrai ferro, bauxita, ouro, manganês e madeira; 
produz alumínio, fertilizantes, papel e celulose; atua no 
setor de siderurgia e na área de transportes e mineração. 
Como avaliar tudo isso? Como avaliar seus próprios bens 
materiais? E os imateriais? Sabe-se que a Vale investiu 
muito na tecnologia e na pesquisa. Como avaliar seu 
potencial adquirido em técnicos e pesquisadores? 

As ferrovias Vitória-Minas e Carajás alcançam os melhores 
índices do País e terminam nos portos de Tubarão e de Ponta 
da Madeira, também entre os mais eficientes em seu setor. 

Na área de racionalização de recursos humanos, para se 
manter competitiva, a empresa reduziu o número de 
funcionários: havia 23.700 em 1987; hoje, há cerca de 
15.700, o que significa um corte de, aproximadamente, 34~ de 
pessoal. 
Contrário à privatização, Almir Gabriel, do PSDB, 

Governador do Pará, assim se manifesta: (- Lê:) *"A um 
governo socialmente comprometido interessa que esse lucro 
seja socialmente apropriado. Assim, no momento em que a Vale 
deixe de ser um enclave, nas regiões em que atua, e 
contribua para o desenvolvimento regional. ela passa a ser 
instrumento redutor de desigualdades regionais". Contrário, 
também, à privatização, Vitor Buaiz,_Governador do Espírito 
Santo, acrescenta: (- Lê:) *"A CVRD nao pode ser considerada 
como uma empresa, mas sim como um centro de decisão que 
desempenha um papel fundamental na indução da economia 
estadual, inclusive no que diz respeito à atração de 
investimentos estrangeiros e nacionais ... entendo que a 
CVRD precisa ser objeto de ampliação do seu caráter público. 
Isto passa. por exemplo, por uma efetiva interação com os 
governos estaduais e municipais e com a sociedade - tendo em 
vista o seu papel social, enquanto centro de decisão indutor 
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do processo de desenvolvimento". Embora favorável à 
privatização, o Governador Eduardo Azeredo só a admite 
segundo as condições que estabelece: (-Lê:) "O produto de 
sua venda, a nosso juizo, não deve apenas ser aplicado na 
amortização de dividas, mas em investimentos que criem 
empregos e promovam a justiça social. Caso contrário, o País 
estaria se descapitalizando para quitar débitos, correndo o 
risco de ficar sem património e continuar devendo". · 
Todos os que são ouvidos, favoráveis ou não à privatização 

da Cia. Vale do Rio Doce, sempre concordam em um ponto: uma 
empresa de seu porte e com tantas ramificações precisa 
distribuir os lucros, precisa ser pública nos resultados, no 
sentido de distribuir os dividendos sociais; é preciso que 
se enfatize o seu papel social. que parece estar sendo 
desconhecido e diminuído. 

O Dr. João César Pinheiro, geólogo, recentemente, nesta 
Casa, afirmou que, embora a Vale do Rio Doce tenha, em sua 
área de abrangência, mais de 200 municípios, em Minas Gerais 
e no Espírito Santo, não se conhece nenhum programa de 
aplicação na área social que tenha sido discutido com a 
comunidade, com Deputados, Prefeitos e Vereadores, embora 
conste no estatuto social da companhia que ela se obriga a 
empregar 8% do lucro líquido na região em que atua. 

Em recente visita à sede da CVRD, ouvi do Dr. Francisco 
Schettino, seu Presidente, preocupantes informações acerca 
de cortes de uma série de municípios mineiros de sua área de 
assistência. Até 1994, a companhia, por meio de seu programa 
social, atendia 154 municípios mineiros. Em 1995, passou a 
atender apenas 48 selecionados e excluiu 106, a saber: (-
Lê:) "Abre-Campo, Acaiaca, Água Boa, Alpercata, Alvarenga, 
Alvorada de Minas, Amparo da Serra, Barra Longa, Bom Jesus 
do Galho, Campanário, Caputira, Caratinga, Carmésia, Capitão 
Andrade, Central de Minas, Chalé, Coluna, Conceição de 
Ipanema, Córrego Novo, Diogo de Vasconcelos, Dionísi~, 
Divino das Laranjeiras, Divinolândia de Minas, Dom Cavat;, 
Dom Joaquim, Dom Silvério, Dores de Guanhães, Durande: 
Engenheiro Caldas, Entre-Folhas, Fernandes Tourinho, F~e1 
Gaspar, Frei Inocêncio, Galiléia, Guaraciaba, Inhap1m, 
Ipanema, Itabirinha de Mantena, Itabirito, Itambacur~, 
Itambé do Mato Dentro, Itanhomi, Jaguaracu, Jequer1, 
Jampruca, Lajinha, Malacacheta, Manhuaçu, Manhumirim, 
Mantena, Marilac, Materlândia, Matipó, Mendes Pimentel, 
Mutum, Nacip Raydan, Nova Lima, Nova Módica, Passabem, 
Paulistas, Pedra do Anta, Pescador, Piedade de Ponta Nova, 
Pocrane, Ponte Nova, Raposos, Raul Soares. Rio A~ima, Rio 
Casca, Rio Doce, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Barbara do 
Leste Santa Rita de Minas Santa Cruz do Escalvado, Santa 
Efigê~ia de Minas. Santa M~rgarida, Santa Maria do Suaçui, 
Santa Rita do Itueto, Santana do Manhuaçu, Santo AntOnio do 
Grama Santo AntOnio do Itambé, Santo AntOnio do Rio Abaixo, 
São G~raldo da Piedade, São Gonçalo do Rio Abaixo, São João 
do Oriente, São João do Manteninha, São João do Manhuaçu, 
São João Evangelista, São José do Jacuri, São José ~o 
Mantimento, São Pedro do Suaçuí. São Pedro dos Ferros, Sao 
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Sebastião do Maranhão, São Sebastião do Rio Preto, Senhora 
do Porto, Sericita, Serra Azul de Minas, Serro, Simonésia, 
Sobrália, Tarumirim, Teixeiras, Urucânia, Ubaporanga, Vila 
Matias, Virginópolis e Virgolândia". A grande maioria dos 
municípios cortados encontra-se localizada nas regiões Leste 
e Centro-Nordeste. São pobres e não têm nenhum outro 
programa de assistência a ampará-los. Ficaram órfãos. A 
alegaQão é a de que municípios de outros Estados, como o do 
Pará, precisam, também, ser assistidos. Era uma exigência 
dos acionistas majoritários, daí o sacrifício dos municípios 
mineiros. E os critérios adotados para a exclusão? São de 
empresa privada, e não, pública. A Vale, arbitrariamente, 
estipulou uma pontuação insensível. Fixou mais pontos para 
os municípios de onde extrai minério, por onde passa a 
linha, e foi diminuindo para aqueles que estão mais 
distantes, até excluir os que estivessem a mais de 100km. 
Sem nenhum outro critério, não considerou a situação 
socioeconõmica do município que atendia, muito menos levou 
em conta os efeitos de um corte brusco. 
A Vale não pode fugir à sua ação social. Por ser empresa 

pública, seu dever é maior, e mais fortes são seus elos de 
ligação com as comunidades carentes. Precisa, mesmo, ampliar 
o seu caráter público. O Governo Federal há de ter essa 
consciência. Há de sentir que a venda da CVRD não se resume 
nos dividendos que irá receber, mas no penoso ônus que irão 
sofrer os municípios por ela atingidos. A Vale não é mais 
uma empresa a se privatizar. Não pertence somente à União, 
nem a um Estado, nem a uma região determinada. Pertence, de 
fato, a Estados e municípios diferentes e faz parte do dia-
a-dia deles, pelo menos, como uma esperança de atenuação de 
suas dificuldades. Com a privatização, esvai-se a esperança. 

Não é o momento de se privatizar a CVRD, não só pelas 
razões apresentadas, mas, ainda, porque o processo de venda 
precisa ser mais bem esclarecido á população. Não é só fazer 
a oferta de ações. A maioria dos brasileiros desconhece 
completamente o patrimônio da Vale. Antes de fazer a oferta, 
cabe ao Governo promover os esclarecimentos; informado, o 
povo vai dar ao Governo a sua diretriz. 
*-Publicados de acordo com os textos originais. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Gilmar 

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

Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, imprensa, 
ouvintes, voltamos á tribuna, nesta tarde, para abordar um 
tema ao mesmo tempo importante e delicado. Queremos falar da 
situação por que passa, hoje, o nosso Pais, em virtude dos 
movimentos realizados pelos trabalhadores, os quais apoiamos 
integralmente. Trata-se do movimento que vem sendo realizado 
pelos petroleiros, a exemplo dos já realizados pelos 
ferroviários, metroviários e eletricitários e pelos 
canavieiros de Passos. Os trabalhadores se mobilizam por não 
concordar com a política de entrega realizada neste Pais. 

Achamos que, por se tratar de um tema extremamente 
delicado, há necessidade de pronunciamentos de todos que, de 
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fato, prezam a democracia. Gostaríamos muito que a situação 
dos petroleiros não tivesse chegado ao ponto a que chegou. 
Os petroleiros estão em processo de negociação com a 
PETROBRÁS desde outubro, quando assinaram um acordo, que 
acreditavam ser sério, com o Governo Itamar Franco, com as 
pessoas designadas pelo Presidente para negociar. Os 
trabalhadores, quando se assentam à mesa de negociação com o 
patrão, o fazem imbuídos do espírito de confiança. Acreditam 
que, quando se assume um compromisso, mesmo sendo verbal, 
ele precisa ser cumprido; caso contrário, estabelece-se a 
desconfiança e, posteriormente, será difícil restabelecer a 
confiança e a negociação. 

Negociação requer confiança, e os petroleiros confiaram na 
equipe do ex-Presidente Itamar Franco. E parece que é isto 
que o atual Presidente quer passar: que a equipe montada por 
Itamar Franco era irresponsável e que ele colocou um bando 
de moleques para conversar com os petroleiros. Lamentamos 
que hoje se queira tratar dessa forma a comissão que se 
assentou à mesa para discutir com os petroleiros. São 
pessoas sérias, honradas e que têm um compromisso com a 
PETROBRÁS. Lamentavelmente, o Governo não quer diálogo, não 
quer negociação. Deseja apenas que aquilo que ele acha 
correto seja o pensamento estabelecido para todos os 
brasileiros. 

Estamos impressionados. Não imaginávamos que a campanha a 
que assistimos em 1973 fosse se repetir. Digo isso porque me 
lembro bem. Na escola, fui obrigado a copiar mais de 100 
vezes a música do golpe militar de 1964 e, até hoje. ainda a 
tenho na cabeça, por tê-la copiado tantas vezes, porque nos 
recusávamos a aceitar aquela idéia. E. hoje, o discurso é 
semelhante. É a mesma campanha: ame-o ou deixe-o. Quem 
discorda do Presidente da República não serve, não é 
brasileiro; é dinossauro, é atrasado e está prejudicando o 
Pais. Quem não concorda com a venda da Vale do Rio Doce nem 
com a quebra do monopólio do petróleo e das telecomunicações 
não serve. Não são brasileiros; são atrasados. Não querem a 
modernidade do País. Essa é a campanha que vem sendo 
formulada pela Presidência da República, para tentar criar 
uma unanimidade no Pais. E toda unanimidade é burra, é 
atrasada. Querem sufocar as oposições e quebrar o movimento 
sindical. Querem arrebentar a CUT, para que o Presidente da 
República possa andar por este Pais rodeado de ônibus pagos, 
com os militantes da Força Sindical batendo palmas para o 
Presidente e hasteando suas bandeirinhas, como vimos dias 
atrás em Uberaba. E, agora, acontece uma demonstração de 
força em Apucarana, no Paraná: saíram ônibus de São Paulo, 
financiados com dinheiro de empresários, para ir até lá, com 
faixas e bandeiras da Força Sindical, bater palmas para o 
Presidente Fernando Henrique. E, enquanto isso, os outros 
trabalhadores que desejavam se manifestar tiveram que ficar 
a 10km de distância do Presidente. Foi armada uma verdadeira 
operação de guerra, porque não se quer oposição. 

Os funcionários da PETROBRÁS demonstram ao Pais que os 
trabalhao~res continuam de cabeça erguida. Podem demitir que 
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eles vão retornar. Os trabalhadores sabem que podem perder 
uma batalha em determinado momento, mas continuarão se 
levantando, como se levantaram na cidade de Passos, onde os 
canav1e1ros, por mais de 14 dias, protestaram pelo 
cumprimento das leis, apenas. 

E, aí, perguntamos: como é a justiça deste País? Há três 
anos os canavieiros de Passos têm acordos que lhes concedem 
direitos como o da cesta básica e o de um espaço para comer. 
Isso porque, quando chove, os canavieiros têm que comer 
embaixo da chuva. E quem trabalha no canavial sabe que, 
quando há uma queimada, eles ficam com os braços sujos, e a 
chuva que bate no rosto cai dentro do prato de comida, que 
eles são obrigados a comer mesmo assim. E a justiça fecha os 
olhos para isso, porque vai contra empresários, vai contra 
os ricos. Mas quando se trata dos trabalhadores, a justiça é 
ágil para puni-los e pressioná-los. Aí, ela quer funcionar 
imediatamente. 
Queremos que haja justiça, mas que ela sej~ feita dos dois 

lados: para o trabalhador e para o patrão. E a denúncia que 
queríamos fazer. 

O Governo diz que é preciso cumprir acordos. O Governador 
Eduardo Azeredo enviou a esta Casa o projeto de criação da 
Secretaria da Criança e do Adolescente, que votamos neste 
Plenário, determinando que seria criada uma comissão para 
tratar da questão dos menores inf~atores, a qual iniciaria 
seus trabalhos em 31/5/95. Está aq. ·. no art. 22, votado por 
esta Casa. E o que aconteceu? A Sec~e,aria, na sua Resolução 
nQ 1, na primeira resolução do Secretário João Pinto 
Ribeiro, passa por cima, rasga o projeto votado por esta 
Casa e não cria comissão, não resolve. A Secretaria ~a 
Justiça é que vai resolver, do jeito que eles quiserem. e 
não, do jeito como foi votado na lei, que deveríamos fa~e~ 
respeitar. 
Para concluir, Sr. Presidente, queremos dizer que podem 

continuar batendo no PT e na CUT, mas não vão conseguir 
fechar nossas portas, não vão conseguir calar a nossa voz, 
porque não temos medo de continuar sendo opos1çao neste 
País. Estamos sofrendo, sim; estão nos batendo, sim. Estão 
se aproximando os nossos encontros, e a imprensa começa a 
dizer que estamos divididos e que vamos acabar. Com a nossa 
disputa interna, que consideramos democrática e que vamos 
continuar fazendo, dizem que vamos exterminar o partido, 
como disseram a respeito do nosso 1Q Congresso e do 10Q 
Encontro, que estamos preparando aç~~a. Mas podem ter a 
certeza de que nossa disputa é para podermos continuar cada 
vez mais firmes e fortes na luta pela democratização deste 
País e pelos interesses do trabalhador. 
Queremos justiça, sim, mas que ela seja feita dos dois 

lados, e não, de um lado só. Para isso, vamos enfrentar, se 
necessário, o Judiciário, pois queremos que ele aja 
cumprindo as determinações e faça justiça de fato, e não, de 
um lado só. Queremos que esta Casa cumpra com seus 
compromissos, fazendo com que o projeto votado aqui seja 
respeitado, e não, jogado na lata de lixo, como foi feito na 

71 

Resolução nQ 1, do Secretário João Pinto Ribeiro. Muito 
obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo 

Gonçalves. 
o Deputado Marcelo Gonçalves Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados, venho mais ~~a vez a esta 
tribuna a fim de fazer um alerta sobre a s~Jde no Estado de 
Minas G?~ais. Hoje, a manchete diz: (-Lê:) 

"Santa Casa* 
A Confederação Nacional da Saúde (CNS), a Federação 

Brasileira de Hospitais (FBH) e a Confederação das 
Misericórdias do Brasil (CMB) lançaram ontem uma campanha 
para conseguir do Governo o aumento de 45% nas tabelas 
remuneratórias dos 6.143 hospitais conveniados com o SUS, 
que recebem em torno de R$2,04 por consulta médica e R$3,53 
a R$6,53 pela diária hospitalar. Diária essa que inclui 
medicamentos, enfermaria, alimentação e que não dá para 
comprar sequer uma refeição. Embora o presidente da CNS, 
Cláudio José Allgayer, tenha ressaltado que a situação das 
instituições seja dramática e muitas delas correm o risco de 
fechar ou deixar de atender pacientes do SUS, nos próximos 
30 dias, o Ministro da Saúde foi enfático, ao afirmar que 
dentro da condição orçamentária o reajuste é zero, enquanto 
não conseguir viabilizar a "contribuição sobre a 
movimentação financeira", como se referiu ao antigo imposto 
que quer ver reativado. Jatene frisou que sequer conseguiu 
pagar as tabelas ambulatoriais de março. 

As Santas Casas de Misericórdia de todo o País vivem 
literalmente o drama da falta de dinheiro, com as 
prateleiras e armários de medicamentos e alimentos vazios, 
chegando a ponto de comprar produtos apenas para uso 
imediato, como é o caso da instituição em Belo Horizonte. 
Para resolver o problema da Santa Casa mineira, o Secretário 
de Estado da Saúde, José Rafael Guerra, informou que já tem 
a garantia do empenho do Governador do Estado para resolve~ 
a situação da instituição.". 

Não falo somente pela Santa Casa de Misericórdia mineir~. 
mas por todos os hospitais do interior do Estado, que não 
vêem outra saída a não ser fecharem suas portas. 

A maior agravante não é, entretanto, a questão dos 
honorários pagos pelo SUS, mas aliado a isso, o problema de 
redução do número das AIHS aparece alarmante. o Governo Federal e o Estadual falam tanto em 
descentralização da saúde, quando acontece exatamente o 
contrário. Como exemplo, cito o caso do Hospital Municipal 
de Pimenta, do qual o Prefeito aumentou a capacidade física, 
devido ao crescimento da população. Houve, em contrapartida, 
a diminuição das AIHs. 

Em Cordisburgo, elas eram em número de 110, diminuíram para 
65, e atualmente são 31 AIHs ao mês. Não tem como 
sobreviver! O que é mais prejudicial à Santa Casa de 
Misericórdia é que toda a região metropolitana passou a 
utilizar os serviços de internação daquela Casa, como única 
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alternativa. Pedro Leopoldo, Betim, Matozinhos, Vespasiano e 
Contagem são exemplos disso. 
Ocorre isso, volto a repetir, devido à redução das AIHs, 

que entre os dias 15 e 20 de cada mês se esgotam, não 
havendo outra saída para os hospitais do interior senão 
encaminhar seus pacientes para Belo Horizonte, quando 
deveriam oferecer suas próprias soluções. 
Certamente quem mais sente esse problema é a camada carente 

da população. 
Meu pedido é que o Ministro da Saúde, Sr. Adib Jatene, e o 

Secretário da Saúde, Dr. José Rafael Guerra Pinto Coelho, 
considerem com carinho a repercussão negativa que a redução 
das AIHs, promovem em todo o Estado mineiro. 

Temos uma bancada médica, com mais de 13 Deputados, à qual 
peço que se manifeste, dando seu apoio aos hospitais do 
interior de Minas Gerais, que abrigam um grande número de 
doentes carentes e que merecem a nossa atenção. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 

que nos traz hoje a esta tribuna, primeiramente, é a 
intenção de fazer coro com as palavras do nobre Deputado 
Bonifácio Mourão, que aqui esteve para protestar contra a 
onda privativista que assola este País e, particularmente, 
condenar a privatização da Cia. Vale do Rio Doce. 

Nós queremos dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que 
parecemos, neste País, estar anestesiados, narcotizados 
pelos ares da onda neoliberalista e pagaremos muito caro, no 
futuro, pela entrega do patrimônio nacional aos grandes 
grupos capitalistas internacionais. 

Não podemos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, fazer coro 
com a maioria dos irresponsáveis, que, por fisiologismo e na 
busca de cargos no Governo Federal, se colocam contra o 
patrimônio da Nação, representado pela Vale. Já houve, nesta 
tribuna, inúmeros defensores da sua manutenção dentro do 
monopólio estatal. E queremos dizer mais: a Vale do Rio Doce 
é uma empresa de capital misto. 

Não podemos concordar com a maneira irresponsável como é 
tratado o assunto da Petrobrás. A dignidade deste País está 
sustentada em dois pilares que são a Petrobrás e a Vale do 
Rio Doce. Desmoronados esses dois pilares, desmoronará a 
dignidade do povo brasileiro, porque o Brasil não terá como 
se auto-sustentar economicamente. Ao contrário, o meu 
partido, o Partido Popular Socialista PPS prega a 
flexibilização da economia e, nela, uma liberalização da 
Vale e da Petrobrás. 
Particularmente, consoante outros companheiros do partido, 

queremos registrar nesta data o nosso protesto contra esse 
estado de torpor nacional, esse estado de anestesia, de 
narcotização, que faz com que os brasileiros achem que 
realmente sustentaremos nossa economia entregando o que há 
de mais sagrado para o povo brasileiro, a Petrobrás e a Vale 
do Rio Doce. 
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Queremo~ lavrar o nosso protesto e dizer o que foi dito 
numa das reuniões em um2 je nossas comissões com o Almirante 
Gama e Silva. Disse-lhE que não adianta fazermos discursos 
nesta Assembléia, nem fazer palestra pelo Brasil afora em 
ambiente fechado. Temos que colocar o povo nas ruas para 
protestar contra a entrega do Brasil aos grandes ~r~pos 
internacionais. E o Sr. Almirante disse-me para os pol1t1cos 
colocarem o povo nas ruas que ele colocaria os generais na 
frente. 

Temos de colocar o povo nas ruas, porque sabemos da grande 
quantidade de corone1s, capitães e outros oficiais do 
Exército brasileiro e das Forças Armadas que tem assinado 
manifesto em defesa daquilo que temos de sagrado na nossa 
economia - a Vale e a Petrobrás. 

Outro motivo de -~ssa presença é solidarizarmos com o 
companheiro Deput::o Marcelo Gonçalv~s,. gue aqui. veio 
manifestar a sua preocupação com a dim1nu1çao das gu1as de 
internação hospitalar nos diversos hospitais de Minas 
Gerais. 

Nossa cidade, Muzambinho, através da provedoria de sua 
Santa Casa, trouxe-nos essa preocupação. Nosso município não 
é uma cidade-pólo. 

Temos cidades-pólo na reg1ao, como Var9inh~, Poço~ .de 
Caldas, Passos, Pouso Alegre e, até, Guaxupe, c1dade prox1ma 
da nossa. Mas, Muzambinho também recebe pacientes de cidades 
prox1mas, como Monte Belo, Nova Resende. ~uruaia e ?utras. 
Foi com grande surpresa que, há anos atras, reduz1ram as 
quotas de Muzambinho, precisamente de sua Santa Casa de 
Misericórdia de mais de 200 quotas oara 127. Perguntamos, 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, onde está a consciência dos 
dirigentes de saúde deste País, que querem fazer das 
pequenas cidades e dos méd':os os testas-de-ferro dos 
problemas. . 
Muitos defendem a saúde, até demagogicamente: _venho _a 

tribuna representando minha classe, a classe med1ca, tao 
espezinhada. maltratada, explorada e perseguida pelos ó~gã?s 
formadores de opinião pública. Na verdade, a grande ma1or1a 
dos médicos deste País é testa-de-ferro d?S proble~a~ d~ 
saúde. Se o paciente bate às portas do hosp1tal, o med1co e 
que vai atender, de graça, quando deveria ser pago pelo 
sistema de saúde. Se ele diz que não atende - porque, pela 
Constituição, não é obrigado a trabalhar de_graç~. _uma vez 
que ela proíbe o trabalho gratuito e cr1t1cado e 
denunciado. 

Então, quero prestar aqui neste momento minha 
solidariedade, juntamente com o Deputado Marcelo Gonçalves, 
que disse que os médicos recebem em torno de R$2,04 por 
consulta médica, e os hospitais recebem R$3,53 a R$6,53 por 
diária hospitalar. Vejam, Sr. Presid~nte, Srs: Dep~tados, a 
iniqüidade que se estabeleceu na saude do Pa~s. _Nao quero: 
com isso, criticar o atual Presidente da Republlca. Esse e 
um problema que vem se somando ao longo dos anos e 
sacrificando os hospitais que estão em vias c~ fechar suas 
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portas. Eles estão sendo levados à falência e, cada vez 
mais, o caos se instala na área da saúde. 

Precisamos arranjar maneiras inteligentes e criativas para 
a área da saúde e valorizar os serviços profissionais, não 
só de médicos, como, também, de bioquímicas, dentistas e 
enfermeiros. Do contrário, chegaremos, realmente, ao ponto 
em que não haverá o mínimo de dignidade para o povo 
brasileiro. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, senhores membros 

da Mesa, Deputados e Deputadas, demais pessoas presentes 
nesta reunião, fico muito feliz por poder anunciar-lhes, 
justamente hoje, no Dia Mundial sem Tabaco, que foi 
sancionado e publicado, no último dia 23, projeto de lei de 
minha autoria enquanto Vereador, definindo algumas 
importantes medidas para o combate do tabagismo no Município 
de Belo Horizonte e que, ainda hoje, estou entrando com um 
projeto no mesmo sentido, aqui na Assembléia Legislativa. 
com vistas a dar abrangência estadual às medidas restritivas 
e educativas de combate ao fumo. 

Embora vários projetos nesse sentido tenham tramitado na 
Câmara Municipal, na Assembléia Legislativa e mesmo no 
Congresso Nacional - nos últimos 45 anos cerca de 200 
projetos de lei antitabagismo foram apresentados no 
Congresso -, poucos tiveram a chance de ser aprovados, e a 
grande maioria encontrou barreiras intransponíveis para sua 
aplicação na prática. Por isso, além de proibir o fumo em 
determinados locais, a nova Lei nQ 6.861 prevê a adoção de 
medidas educativas para esclarecer a população sobre os 
males causados pelo tabagismo, através da afixação de 
cartazes e da inclusão de conteúdos específicos nos 
currículos das escolas, e sujeita os infratores à aplicação 
de multas. Cabe agora a toda a população colaborar para a 
aplicação dessa lei, através de denúncias junto aos órgãos 
competentes, impelindo o Executivo a cumprir seu papel de 
fiscalização de forma eficiente. Com a nova lei. fica 
proibida a prática do tabagismo no interior de táxis e 
veículos a serviço do transporte coletivo urbano, em 
estabelecimentos públicos fechados, exceto bares, 
restaurantes e estabelecimentos congêneres, que deverão 
reservar espaço para os fumantes, em estabelecimentos 
públicos de ensino, em postos de serviços e abastecimento de 
automóveis e em elevadores. 

Felizmente, também, podemos observar que o momento é novo, 
e a luta pela saúde e pela restrição ao fumo no Brasil tem 
dado passos importantes com a aprovação de relevantes 
projetos no Senado e em algumas das principais capitais do 
Pais, como São Paulo e Belo Horizonte. A preocupação com os 
efeitos maléficos do fumo para a saúde da população é antiga 
nos países mais avançados do mundo. Hoje, nos Estados 
Unidos, mais de 80% de seus Estados proíbem o cigarro em 
edifícios públicos, escolas, hospitais, teatros, repartições 
e ônibus. Até mesmo Nova York, uma das cidades mais 
cosmopolitas do mundo, passou a obrigar. desde o último dia 
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10 de abril, a reserva de 15% do espaço de restaurantes e 
bares, com mais de 35 lugares, para fumantes, estabelecendo 
normas como distância mínima entre esse espaço e o de não-
fumantes ou instalação de divisórias. 
o tema deste ano para o Dia Mundial sem Tabaco é A Economia 

e o Fumo. Os motivos econômicos têm sido, durante muitos 
anos, os principais empecilhos à aprovação de projetos de 
lei antitabagistas e os responsáveis pelo pouco interesse em 
que as leis nesse sentido sejam aplicadas. As alegações mais 
comuns contra essas leis referem-se a direitos individuais 
feridos, prejuízos econômicos de diversos setores e_aten~ado 
a princípios da legalidade e livre ~~iciativa. Nao so_as 
companhias de cigarro sempre exercerê~ uma forte pre~sa~. 
por meio de lobby, sobre o Legislativo, como o propr1o 
governo tinha suas restrições por saber que teria diminuído 
o valor do IPI arrecadado com a fabricação do produto. Mas o 
que se propõe hoje é a adoção de uma política de taxação dos 
produtos do tabaco, de forma que parte dessa no~a 
arrecadação possa ser utilizada em programas governamenta1s 
para o controle do tabagismo e de atenção _à_ sa~~e da~ 
vítimas do fumo. A efetividade desta estrateg1a Ja esta 
aprovada em vários países onde pode-se observar que um 
aumento de 10% no preço dos derivados do tabaco cheg~va a 
provocar uma diminuição de 4% no consumo, pela populaçao em 
geral, e de 10% entre os adolescentes. o fumo na verdade é muito mais caro do que se pensa. 
Muito s~ tem dito ~obre os males que ele causa à saúde da 
população mas, mesmo assim, isso parece não impedir que 3 
milhões de homens e mulheres morram anualmente em 
decorrência do fumo, ou seja, uma morte a cada 10 segundos, 
segundo a Organização Mundial de Saúde. Por isso, vale 
sempre a pena repetir. 

Um estudo realizado no Reino Unido durante 40 anos, com 345 
mil médicos fumantes, divulgado em outubro de 94, revelou 
que metade dos indivíduos que fumavam morriam entre 35 e 69 
anos de idade, de causas diretamente relacionadas ao 
cigarro. Hoje, já se sabe que o fumo é responsáve~ por 30% 
das mortes evitáveis, por 80% dos cânceres de pulmao e pe~o 
desencadeamento de 30% do total de cânceres. Das 4 m1l 
substâncias que compõem o cigarro, 50 são comprovadamente 
agentes cancerigenos . 
Sabe-se ainda que o fumo é prejudicial a quase todos os 

órgãos do corpo humano. No pulmão, a nicotina e outros 
agentes são responsáveis por inflamações crônicas dos 
alvéolos, o que leva a sua destruição e à perda da 
superfície do pulmão, o que caracteriza enfizema. Dest~ui~do 
ainda as células ciliares do pulmão, essas substanc1as 
aumentam a chance do aparecimento de asmas e bronquites. 

Como contém vasoconstritores, o fumo pode dificultar a 
nutrição dos tecidos, modificando-os biologicamente_ e 
criando um ambiente propício para o aparecimento de lesoes 
cancerígenas, pode aumentar a pressão arterial e provocar 
derrames. Favorece ainda a chance de formação de plaquetas 
nas veias e artérias, formando coágulos, o que dificulta a 
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circulação, podendo provocar enfarte de coronárias. Até 
mesmo o envelhecimento cutâneo e o aparecimento de rugas 
precoces são provocados pelos radicais livres liberados pela 
nicotina e pelo alcatrão. Não se podem ainda esquecer os 
efeitos malignos do fumo sobre os dentes, escurecendo-os, 
provocando o tártaro e o mau hálito. 

Os prejuízos vão além do próprio fumante. Estudos já 
demonstraram que quem mora em casa de fumantes tem uma 
chance 30% maior de ter câncer no pulmão e 20% maior de 
adquirir uma doença cardiovascular. As crianças, 
principalmente os latentes, são uma das maiores vitimas do 
fumo passivo, por permanecerem por longos períodos em 
ambientes fechados. Sabe-se que filhos de pais fumantes 
sofrem maior incidência de doenças respiratórias, 
especialmente bronquites e pneumonia e que têm 50% maior 
probabilidade de terem irritação de garganta e ouvido. 
Filhos de gestantes fumantes têm tendência a nascer com peso 
e estatura inferiores aos demais, e já foi demonstrado que o 
fumo tem importante papel na morte súbita do recém-nascido e 
nas formações fetais. 

Um fumante emite dois tipos de fumaça: a derivada da queima 
do cigarro e a expi~ada após cada tragada. Elas sao 
consideradas o poluidor do ar mais constante e prejudicial à 
saúde que se conhece, pois as pessoas passam 80% de seu 
tempo em ambientes fechados. Ao fim de um dia de trabalho em 
ambiente poluído por fumaça de tabaco, os não-fumantes podem 
ter respirado até 10 cigarros. Além disso, cada 300 cigarros 
produzidos são responsáveis pela destruição de uma árvore, 
ou seja, o fumante de um maço de cigarrcs por dia consome 
uma árvore a cada 15 dias. 

Em vários países comprova-se que os gastos com doenças 
(remédios, hospitalizações, etc.), faltas ao trabalho e 
mortes precoces são maiores que a arrecadação de impostos 
originada da comercialização do tabaco, e quando se pensa em 
doença, sofrimento e morte, não se pode pensar em lucros. 

Encerro aqui, pedindo o apoio de todos vocês para a 
divulgação das leis antitabagistas, para a fiscalização de 
seu cumprimento e para a orientação de crianças e 
adolescentes que começarem a fumar. 

Muito obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria José 

Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen* - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, cidadãos de São Pedro de Caldas, senhoras e 
senhores que estão nos ouvindo nos gabinetes, primeiramente, 
gostaria de cumprimentar esse grupo que veio de São Pedro de 
Caldas e que está lutando pela emancipação de seu distrito. 
Creio que tudo é válido quando há um interesse comunitário. 
Entretanto, o que me traz aqui, hoje, é um assunto que pode 

ser o caminho para a solução educacional do trabalhador 
rura 1. 

2 ;:; 

"' .~ ... 
§ 
2 .:: 

C> 

"' "' E 
"' v; 
Vi 
Cl 

"O 

"' Cl 

-~ 

o 
"' "' Cl o. 
É 

77 

Entre os vários problemas sociais deste pais, o êxodo rural 
e os baixos índices de alfabetização da população talvez 
sejam os mais graves. 
Várias têm sido as propostas de mudança em nosso sistema 

educacional, quase todas elas com a finalidade de tornar a 
escola mais atraente ao aluno. Porém nenhuma das propostas 
contempla a fixação dos nossos jovens no campo, capacitando-
os para a atividade agropecuária. 

No Brasil, desde 1968 existe um programa educacional 
alternativo que almeja esse resultado. 

São as Escolas Família Agrícola, surgidas no Espírito Santo 
e hoje espalhadas por vários Estados brasileiros. 

Em Minas Gerais essas escolas surgiram em 1984 e hoje já 
somam seis, que atendem cerca de 350 alunos. 

As Escolas Família Agrícola de Minas localizam-se, na sua 
grande maioria, em áreas carentes do Estado e desenvolvem 
programas que capacitam os alunos para o trabalho com a 
terra, procurando conciliar capacitação profissional com 
fixação dos jovens em sua região de origem. 

Normalmente os alunos passam três semanas na escola e uma 
semana junto com suas famílias. 

Dessa forma, concilia-se a teoria da escola com a prática 
vivenciada no dia-a-dia do trabalho agrícola. 

A clientela básica das Escolas Família Agrícola é formada 
por adolescentes, na sua grande maioria filhos de ~equenos 
proprietários rurais, meeiros e assalariados. 

Cada escola compreende uma pequena propriedade, geralmente 
doada ou cedida pela comunidade, destinada à produção e ao 
complemento didático. 

A administração é exercida de forma colegiada pelos pais 
dos alunos ex-alunos, representantes das Prefeituras, da 
paróquia e'dos órgãos públicos que atuam na região. 

A docência é exercida por uma equipe de aproximadamente 
cinco monitores que fornecem aos alunos conhecimentos 
relacionados com a produção agrícola e também as matérias 
curriculares normais. 

São atendidos alunos de 1Q e 2Q graus. 
Recentemente, representantes da Associação Mineira_ ~e 

Escolas Família Agrícola estiveram reunidos com o Secretar10 
Adjunto da Educação, João Batista dos Mares Guia, que se 
mostrou bastante interessado quanto ao programa . 

Entendemos ser importante que o debate sobre essa proposta 
educacional alternativa ganhe vulto, sobretudo no âmbito da 
administração pública estadual. 

Para que isso aconteça, consideramos fundamental o 
engajamento desta Casa, onde se encontram representadas as 
mais diversas regiões do Estado. 

Assim, propomos a formação de uma frente parlamentar em 
defesa das Escolas Família Agrícola, composta por todos os 
Deputados que, de alguma maneira, estão comprometidos com a 
melhoria educacional em nosso Estado. 

Para dar 1n1c1o ao nosso trabalho preparamos um 
requerimento, a ser apresentado na Comissão de Educação, 
convidando representantes das Secretarias Estadual e 

~----------------------------------------~ 
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Municipal da Educação, além do Presidente da Associação 
Mineira de Escolas Família Agrícola. 

Leio para os senhores o requerimento. (-Lê:) 
"Exmo. Sr. Deputado Irani Barbosa, DO. Presidente da 

Comissão de Educação desta Casa: 
A Deputada que este subscreve requer, nos termos 

regimentais, que as pessoas abaixo relacionadas sejam 
convidadas a participar de uma reun1ao da Comissão de 
Educação, a fim de discutir propostas para o incremento de 
Escolas Família Agrícola no Estado: Sr. João Batista dos 
Mares Guia, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da 
Educação; Sra. Glaura Vasques, Secretária Municipal de 
Educação; Sr. José Maria Barbosa de Jesus, Presidente da 
Associação Mineira de Escolas Família Agrícola. 
Sala das Comissões, junho de 1995. 
Maria José Haueisen" 
Acredito que o incremento das Escolas Família Agrícola 

resultará em grande melhoria na qualidade de ensino em áreas 
rurais, além de estimular o gosto pelo trato com a terra, 
diminuindo, assim, o grave problema do êxodo rural. 

Nesta oportunidade, quero dizer aos Deputados que nos 
próximos dias 16 e 17 de junho, haverá, no sitio da FETAEMG, 
uma reunião com todos aqueles que já aceitam, apóiam e 
trabalham nas Escolas Família Agrícola. Vai haver uma troca 
de experiências. As pessoas vão sugerir o que for mais 
interessante para o desenvolvimento dessa escola. Os 
interessados poderão me procurar, porque é importante que 
haja o maior número possível de pessoas interessadas nessa 
escola, que há de contribuir para a fixação do homem no 
campo. 
Conto com os Srs. Deputados na formação da frente 

parlamentar, que também estamos desejando ver na Assembléia 
Legislativa. Muito obrigada. 
* - Sem revisão da oradora. 

2a PARTE (ORDEM DO DIA) 
- 1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente- Esgotada a hora destinada a esta parte, 

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado 
Geraldo Rezende - sua ausência desta Casa nos dias 1Q e 2 de 
junho, para participar de abertura de exposição agropecuária 
na Cidade de Tupaciguara e de reunião da AMVAP, em 
Uberlândia; e da Comissão de Educação - aprovação, na Ba 
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nQs 57 e 122/95, dos 
Deputados Antônio Genaro e Glycon Terra Pinto, 
respectivamente (Ciente. Publique-se.). 

Requerimentos 
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O Sr. Presidente Requerimentos do Deputado Toninho 
Zeitune, em que solicita seja desconsiderado seu 
requerimento de desarquivamento do Projeto de Lei nQ 
1.297/93. A Presidência defere o requerimento e torna sem 
efeito o despacho anterior. 

Requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, em que 
solicita seja constituída comissão especial para proceder a 
estudo sobre o MERCOSUL e seu impacto político, econômico e 
social em Minas Gerais. A Presidência defere o requerimento, 
de conformidade com o inciso XXVII do art. 244 do Regimento 
Interno. 
- A seguir, são deferidos, cada um por sua vez, nos termos 

do art. 1Q e seu parágrafo único da Deliberação da Mesa nQ 
1. 191, os Requerimento de Emancipação nQs 156/95, do 
Deputado José Henrique, referente ao Distrito de Taparuba, 
no Município de Ipanema; 157/95, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, referente ao Distrito de Cachoeira do Campo, 
no Município de Ouro Preto; 158/95, do Deputado Elmo Braz, 
referente ao Distrito de Senador Mourão, no Município de 
Diamantina; 159/95, do Deputado Elmo Braz, referente ao 
Distrito de Correntinho, no Município de Guanhães; 160/95, 
do Deputado Ermano Batista, referente aos Distritos de Barra 
do Ariranha e Limeira de Mantena, no Município de Mantena; 
161/95, do Deputado Ermano Batista, referente ao Distrito de 
Quartel do Sacramento, no Município de Bom Jesus do Galho; 
162/95, do Deputado Antônio Júlio, referente ao Distrito de 
São Vicente da Estrela, no Município de Raul Soares; 163/95, 
do Deputado Wanderley Ávila, referente aos Distritos de Frei 
Serafim e Guarataia, no Município de Itambacuri; e 164/95, 
do Deputado Anderson Adauto, referente ao _Distrit~ de 
Honorópolís, no Município de Campina Verde (A Comissao de 
Assuntos Municipais.). 
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Jorge Eduardo 

de Oliveira, em que solicita o desarquivamento do Projeto de 
Lei nQ 1.923/94, de sua autoria. 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, cada 
um por sua vez, na forma regimental os requerimentos da 
Comissão de Assuntos Municipais (13), contendo solicitação 
ao TREpara realização de consulta plebiscitária à população 
dos Distritos de Flor de Minas, quanto à sua emancipação do 
Município de Gurinhatã; Lelivéldia, quanto à sua emanc~pação 
do Município de Berilo; Fruta de Leite, quanto a sua 
emancipação do Município de Salinas; Itajutiba, quanto à sua 
emancipação do Município de Inhapim; José Gonçalves de 
Minas, quanto à sua emancipação do Município de Berilo; 
Cantagalo, quanto à sua emancipação do Município de Peçanha; 
Monte Verde, quanto à sua emancipação do Município de 
Camanducaia; Mucuri e Rio Pretinho, quanto à sua emancipação 
do Município de Teófilo Otôni; Topázio, quanto à sua 
emancipação do Município de Teófilo Otôni; Palmeiral, quanto 
à sua emancipação do Município de Botelhos; Tabajara, quanto 
à sua emancipação do Município de Inhapim; Ninheira, quanto 



à sua emancipação do 
Reduto, quanto à sua 
(Oficie-se.). 
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Município de São João do Paraíso; e 
emancipação do Município de Manhuaçu 

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Assuntos 
Municipais contendo solicitação ao TREpara realização de 
consulta plebiscitária à população do Distrito de Vista 
Alegre, quanto à sua emancipação do Município de Claro dos 
Poções. 

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

Sras. Deputadas, este requerimento foi por nós apresentado, 
solicitando a emancipação do Distrito de Vista Alegre do 
Município de Claro dos Poções. 

Reconhecemos o trabalho da comissão e louvamos o esforço e 
o empenho daquela gente para obter sua independência e 
caminhar com suas próprias pernas. 
Queremos, nesta tarde, levantar uma questão que já foi 

levantada antes pelos Deputados Marcelo Gonçalves e Marco 
Régis, com relação à saúde no Estado de Minas Gerais. O 
problema diz respeito ao "sucateamento" da saúde em nosso 
Estado. 

do Preocupamo-nos. sobremaneira, com as declarações 
Ministro da Saúde, quando ele reconhece, em público, a 
incompetência do Governo Federal para gerir os recursos, se 
é que existe uma fonte de recursos, para custear a saúde em 
nosso País ou em nosso Estado. 
Estamos vivendo uma situação grave e vamos observar, dia 

após dia, o fechamento constante de hospitais. Muitos desses 
hospitais contam somente com os recursos do SUS para 
sobreviver. 

Mas, em meio a essas ocorrências, gostaríamos de 
apresentar, nesta data, nosso cumprimento à Diretoria do 
Hospital Mater Dei. 

Desde a sua fundação, há cerca de 15 anos, o Hospital Mater 
Dei tem a preocupação de oferecer ao cliente o melhor 
atendimento possível em todas as áreas. Trabalhando de 
acordo com o programa de qualidade total, o Mater Dei é um 
hospital geral que prima pelo avanço tecnológico e pela 
modernização dos equipamentos em todos os setores. 

Preparado para diagnosticar e tratar casos de diversas 
especialidades, o Hospital tem média de internação mensal de 
mais de 900 pacientes, instalados nos 168 leitos, incluindo 
berçário e CTI. Além disso. realiza mais de 18 mil exames 
por mês, atendendo a pacientes particulares, conveniados e 
que têm planos de saúde. Só no pronto-socorro são atendidas, 
mensalmente, cerca de 5 mil pessoas. 

Para manter o alto nível dos serviços prestados. os 
funcionários do Mater Dei, principalmente o corpo de 
enfermagem, passam por treinamentos periódicos através do 
Programa de Educação Continuada. A reciclagem e atualização 
dos profissionais da área é preocupação constante da 
diretoria, que mantém a agenda do centro de estudos lotada. 
No auditório do Mater Dei, que tem capacidade para 220 
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pessoas, acontece uma média de cinco simpósios nacionais e 
internacionais por mês. 
Além disso, o Mater Dei trabalha com o sistema de corpo 

clínico aberto, em que os médicos são profissionais liberais 
sem qualquer vínculo empregatício com a instituição, 
situação que possibilita que o cliente seja tratado 
integralmente por seu especialista de confiança. A meta do 
Hospital é superar as expectativas dos cliente~. elevando 
cada vez mais a c~~lidade dos serviços e prestando 
atendimento personaliza:~. 

Entre os inúmeros serviços que o hospital oferece, queremos 
salientar: a unidade de prevenção, diagnóstico e tratamento 
das doenças da mama, que conta com mamógrafo de última 
geração. que permite localizar tumores não palpáveis; a 
unidade de reprodução humana. com fertilização "in vitro'', 
para tratamento da infertilidade conjugal; serviços de 
ultra-som, urodinâmica, raios X, tomografia computadorizada, 
litotripsia extracorpórea, medicina nuclear com 
cintilografias tridimensionais, centro de hemodinâmica, etc. 

Em seu compromisso com a qualidade de vida, o Hospital 
Mater Dei tem ajudado a formação acadêmica e prática de 
var1os profissionais através de estágios e residência 
médica. A filosofia do Hospital é a de que todos os 
funcionários e o corpo clínico unam suas forças no sentido 
de preservar e melhorar a vida humana. . 

Estão de parabéns o Presidente deste hospital. Dr. Jose 
Salvador Silva, o Diretor Clinico, Dr. Henrique Salvador, os 
funcionários. médicos e clientes. 

Não podíamos deixar passar despercebida esta data, pois 
vemos uma iniciativa privada bem sucedida, bem fundamentada, 
aqui em Belo Horizonte, e. em contrapartida, infelizmente, 
observamos- principalmente nós que lidamos com a medicina. 
que somos médicos e vivemos o dia-a-dia do cliente- Uí. 
verdadeiro "sucateamento" dos hospitais públicos e dos 
hospitais filantrópicos do nosso Estado. 

Vamos promover, Sr. Presidente, através da Comissão de 
Saúde e Ação Social. atendendo a solicitações do Deputado 
Jorge Eduardo, do Deputado Jorge Hannas e do Deputado Marco 
Régis, um verdadeiro debate e simpósios com to~a~ as 
autoridades. vamos convidar todos os Deputados med1c9s. 
Vamos trazer. também, representantes do Ministério da Saude 
e da Secretaria da Saúde para que possamos fazer um 
diagnóstico. um perfil do que realmente acontece em Minas 
Gerais. Não podemos ficar de braços cruzados. vendo o que 
está acontecendo. Acredito que, a prevalecer o pensamento. ~ 
prevalecer a idéia e a política do Governo Federal e ate 
mesmo do Governo Estadual. à mercê de todos os esforços do 
Secretário Rafael Guerra, e de todo o seu trabalho e 
dinamismo, em Minas Gerais, observamos um verdade~ro crime 
que se comete. não contra os hospitais, mas princ1palmente 
contra o povo pobre e humilde que não pode pagar as suas 
consultas. que não pode ter o seu plano privado e ~eus 
convênios e que se vê obrigado a ficar dia e noite nas f1las 
dos hospitais públicos. Está de parabéns o Deputado Marco 

L-----------------------------------------~ 
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Régis e o Deputado Marcelo Gonçalves, que abordaram o 
assunto. Acredito que esta Casa tem que tomar uma 
providência enérgica. Nós, como membros da Comissão, faremos 
a nossa parte e esperamos uma participação maciça dos 
Deputados neste simpósio, neste seminário, quando vamos, 
realmente, colocar de uma certa forma, sem subterfúgios, sem 
máscaras, o que realmente acontece na saúde pública de Minas 
Gerais. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em 

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

Re~istro de_Presen~a _ 
O Sr. Presidente - E com mu1ta sat1sfaçao e alegria que 

esta Presidência registra a presença, em Plenário, do 
Secretário de Esportes, Lazer e Turismo, Deputado Federa~ 
Ademir Lucas, que já pertenceu a esta Casa e honra não so 
Minas Gerais mas todo o Brasil, engrandecendo a bancada 
mineira na Câmara Federal. Essa presença é um motivo de 
satisfação e de alegria para esta Casa. 

Requerimento da Comissão de Assuntos Munic~pais, contendo 
solicitação ao TREpara realização de consulta plebisci~ária 
à população do Distrito de São Pedro de Caldas, quanto a sua 
emancipação do Município de Caldas. 

Com a palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo. 
O Deputado Simão Pedro Toledo* - Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, nós temos a honra de receber, 
nesta tarde, a visita de uma delegação de São Pedro de 
Caldas, que faz questão de participar dos trabalhos da 
Assembléia Legislativa, para acompanhar o processo de 
emancipação. Quero, nesta oportunidade, levar uma palavra de 
saudação a todos os cidadãos de São Pedro de Caldas, no Sul 
de Minas, que lutam para conseguir a sua emancipação. Assim 
como acontece na vida dos indivíduos, nas comunidades em 
geral há o desejo de progredir, de emancipar, de alçar seu 
próprio vôo. E essa comunidade, constituída de pessoas 
honradas, dignas e trabalhadoras, nutre esse desejo, que 
está em vias de se concretizar. O processo está montado, 
devidamente analisado pela Comissão de Assuntos Municipais, 
que traz o requerimento até este Plenário. A comunidade 
preenche todos os requisitos e espera. agora, a votação que 
conduzirá ao plebiscito. 
Quero, portanto, solicitar aos companheiros Deputados que 

votem favoravelmente a esse requerimento, para que São Pedro 
de Caldas possa, nos próximos meses, ver concretizar seu 
grande sonho de emancipação e, nessa luta, a comunidade tem 
o apoio deste modesto Deputado e dos demais Deputados 
votados naquele distrito e, também, no Município de Caldas, 
como é o caso dos Deputados Sebastião Navarro Vieira, Bilac 
Pinto e Jorge Eduardo de Oliveira. 
Queremos, aqui, registrar nossa grande satisfação em 

termos, neste Plenário, essas figuras ilustres, honradas e 
dignas da grande região sul-mineira. Muito obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 
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O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, entre tantos municípios que buscam, por meio do 
processo legislativo, a sua emancipação, quase todos eles 
merecedores daquilo que buscam, nenhum é mais merecedor que 
o nosso Distrito de São Pedro de Caldas, que, hoje, faz-se 
presente, através de expressiva delegação que comparece a 
esta Assembléia Legislativa. São Pedro de Caldas, além de 
preencher todos os requisitos, busca, agora, a realização de 
um sonho muito antigo de se tornar independente, de ser o 
mais novo município de nossas Minas Gerais. 

São Pedro de Caldas se faz aqui presente, unida pela 
emancipação. A união do povo do distrito reflete-se nesta 
Casa. Acredito que, de tantos requerimentos que buscam a 
emancipação, este é o único de autoria coletiva de quatro 
Deputados, todos eles votados no distrito, que, de mãos 
dadas com o povo daquela comunidade, buscam a sua 
emancipação: Jorge Eduardo de Oliveira, Simão Pedro e Bilac 
Pinto. E ao deles soma-se o meu nome, nós todos de mãos 
dadas na busca da emancipação. Damos, hoje, mais um passo 
para a concretização de um sonho de tanto tempo. Lembro-me 
de Plínio Salgado que, escrevendo aos estudantes, assim se 
expressou: "Se és incapaz de sonhar, nascestes velhc ~e 
sonhas, mas não lutas para tornar teu sonho realidac~. es 
inútil. Se, porém, sonhas e lutas com todas as tuas forças 
para tocar a realidade com a luz de teu sonho, serás grande 
e tua Pátria maior em ti." 

A Comissão Emancipacionista de São Pedro de Caldas torna-se 
maior ainda perante a sua comunidade, pelo esforço, pelo 
entusiasmo, pela dedicação e pela fé na emancipação do 
distrito, transformando um sonho de tanto tempo numa 
realidade de hoje. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bilac Pinto. 
O Deputado Bilac Pinto -Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, meus conterrâneos do Sul de Minas, cidadãos 
de São Pe~~0 de Caldas. Vocês, realmente - como parafraseou 
o Deputadc Sebastião Navarro Vieira-, conseguiram realizar 
um sonho antigo da comunidade, um sonho antigo e legitimo 
que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
permitiu aos distritos com capacidade de se emanciparem se 
realizasse: a oportunidade de tornarem-se municípios. 
Faço um registro, Sr. Presidente, como Deputado majoritário 

no Município de Caldas, da destreza do Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. Míltom Campos, com relação ao processo de 
emancipação de São Pedro de Caldas. Ainda há pouco, ele 
ligou-me pedindo que fosse um Deputado atuante, para que 
essa vontade do Município de São Pedro de Caldas se tornasse 
realidade. Quero deixar registrado, aqui, o empenho de meus 
colegas Deputados do Sul de Minas, Sebastião Navarro Vieira, 
Simão Pedro Toledo, Jorge Eduardo e, modestamente, o meu 
apoio, para que vocês, hoje, pudessem realmente ver ate~dido 
esse pedido que a Assembléia vai enviar ao TRE, a f1m de 
que, efetivamente, possamos iniciar o processo de 
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emancipação do Distrito de São Pedro de Caldas. É a nossa 
vontade, é a vontade desta Casa, e, não tenho a menor 
dúvid~, será a_vontade de vocês todos que congregam a 
comun1dade de Sao Pedro de Caldas. Muitc obrigado. 
O Sr: Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em 

votaçao, 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. ' 

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

da presente reunião o Projeto de Lei Complementar nQ 1/95 
uma_ vez que a matéria não preenche os pressuposto~ 
reg1men!ais para sua apreciação, bem como o Projeto de 
Reso~uçao nQ 190(95, em virtude de sua aprovação na reunião 
real1zada ontem, a noite. 

Discussão e Votação de Propos·ções 
O_Sr. Presidente - Discussão, em 2Q tL-~0. dO Projeto de 

Le1 nQ 51/95, do Deputado Sebastião Helvécio, que cria o 
Fund? ~stadual de Alimentação Escolar- FEAE- e dá outras 
prov1dencias: A Comis~ão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovaçao do proJeto, na forma do vencido em 1Q turno, 
c~m a .Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. 
Nao ~a oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votaçao, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o 
aprovam ~ermaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Em votaçao, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovad?, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 51/95, 
na ~or~a do venc1d0 em 1Q turno, com a Emenda nQ 1. À 
Com1ssao de Redação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta e 

não havendo oradores para o Grande Expediente, a Presidência 
encerra .a. _reunião e convo~a os Deputados para a 
ex~raord1nar1a de logo mais, as 20 horas, nos termos do 
ed1ta~ de. convocação e para a ordinária deliberativa de 
amanha, d1a 1Q, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-
A ord~m- do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada 
na ed1çao anterior.). Levanta-se a reunião. 

~TA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As dez horas e quinze minutos do dia dezoito de maio de mil 
nov~ce~tos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
C?m1ssoes os Deputados José Maria Barros , Elbe Brandão e 
M~guel Barbosa, membros da Comissão supracitada. Havendo 
nume~o re9imental, o Deputado José Maria Barros, assumindo a 
P~es1dênc1a, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado 
M1gue~ Barbosa que proceda à leitura da ata da reunião 
anter1or, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Em seguida, a Presidência distribui à Deputada 
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Elbe Brandão os Projetos de Lei nQs 17, 25 e 120/95 e avoca 
a si a relataria dos Projetos de Lei nQs 12 e 20/95. Passa-
se, a seguir, à fase de apreciação das proposições sujeitas 
à deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia. Nesse 
momento, registra-se a presença do Deputado Bonifácio 
Mourão. Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão emite 
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos 
Projetos de Lei nQs 17 e 120/95. 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. O Deputado José Maria Barros emite 
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos 
Projetos de Lei nQs 12 e 20/95. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, ficam aprovados os pareceres. 
Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
25/95. Submetido a discussão e votação, fica aprovado o 
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 1Q de junho de 1995. 
Maria 01 ivia, Presidente Elbe Brandão José Maria 

Barros. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER A ESTUDOS SOBRE O ENXUGAMENTO E DESATIVAÇÃO DE 
AGÊNCIAS E DEPENDENCIAS DO BANCO DO BRASIL, NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 
Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e quatro de 
maio de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala 
das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Almir Cardoso, 
Olinto Godinho e Jairo Ataíde (substituindo este ao Deputado 
Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do PFL), 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente "ad hoc", Deputado Jairo Ataíde, declara aberta 
a reunião e informa que ela se destina a eleger o Presidente 
e o Vice-Presidente, designar o relator e programar os 
trabalhos. A Presidência determina a distribuição das 
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o 
Deputado Olinto Godinho para atuar como escrutinador. 
Apurados os votos, é eleito Presidente o Deputado Almir 
Cardoso e Vice-Presidente, o Deputado Olinto Godinho, ambos 
com quatro votos. Na condição de Presidente "ad hoc", o 
Deputado Jairo Ataide convida o Deputado Almir Cardoso a 
tomar assento à mesa e o empossa no cargo de Presidente. O 
Deputado Almir Cardoso empossa o Deputado Olinto Godinho no 
cargo de Vice-Presidente, agradece a escolha de seu nome e 
designa como relator o Deputado Clêuber Carneiro. Passa-se 
então, à programação dos trabalhos da Comissão, e, com ~ 
concordância de todos os membros, fica decidido que as 
reuniões ordinárias serão às quintas-feiras, às 15h30min. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
r·esença dos Deputados, convoca os membros da Comissão para 



86 

a 1a Reunião Ordinária, com a finalidade de programar os 
trabalhos da Comissão, e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 25 de maio de 1995. 
Almir Cardoso, Presidente Olinto Godinho Dimas 

Rodrigues. _ . 
ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, Marcos Helênio, 
Jorge Hannas e Miguel Barbosa (substituindo os dois últimos, 
respectivamente, aos Deputados Clêuber Carneiro e Romeu 
Queiroz, por indicação das Lideranças do PFL e PTB), membros 
da Comissão supracitada. Havendo número regimental e 
verificada a ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o 
Deputado Glycon Terra Pinto assume a Presidência dos 
trabalhos e solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos parlamentares presentes. Em seguida, 
solicita ao Deputado Jorge Hannas que assuma a direção dos 
trabalhos em conformidade com o disposto no art. 44, 
parágrafo único do Regimento Interno. Com a palavra, o 
Deputado Glycon Terra Pinto faz a leitura do Parecer ao 
Projeto de Lei nQ 51/95, que conclui pela aprovação do 
projeto com a Emenda nQ 1, e do Parecer ao Projeto de 
Resolução nQ 190/95, o qual conclui pela aprovação do 
projeto na forma do vencido no 1Q turno. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres 
aprovados por unanimidade. Nesse momento, registra-se a 
presença do Deputado Jairo Ataíde, e o Deputado Jorge Hannas 
faz retornar a Presidência dos trabalhos ao Deputado Glycon 
Terra Pinto, esclarecendo que vai se ausentar da reunião por 
ter que participar da reunião da Comissão de Saúde e Ação 
Social. Na ausência do Deputado Clêuber Carneiro. relator do 
Projeto de Lei nQ 1.644/93, o Deputado Glycon Terra Pinto 
solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura do 
parecer do relator, que conclui pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo nQ 2. Posto em discussão e votação, é 
o parecer aprovado. Passa-se à 3~ fase da Ordem do Dia, com 
a discussão e a votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. Devido à ausência do 
Deputado Geraldo Rezende, o Presidente procede à leitura dos 
pareceres desse parlamentar aos Requerimentos nQs 188 e 
285/95, mediante os quais o relator opina pela aprovação das 
proposições. Devido à ausência do Deputado Romeu Queiroz, 
relator do Requerimento nQ 256/95, o Presidente lê seu 
parecer, que opina pela aprovação da matéria. Em seguida, o 
Deputado Glycon Terra Pinto, relator dos Requerimentos nQs 
129 e 265/95, profere parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação dos requerimentos. Colocadas em votação, cada uma 
por sua vez, são as proposições aprovadas por unanimidade. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
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para a prox1ma reun1ao ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Clêuber Carneiro Geraldo 

Rezende - Romeu Queiroz. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
JUVENÍLIA, PORTO AGRÁRIO E MONTE REI, NO MUNICÍPIO 

DE MANGA - REQUERIMENTO NQ 113/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Juvenilia, Po~to 

Agrário e Monte Rei, no Município de Manga, receb1do 
mediante requerimento do Deputado Clêuber Carneiro, 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. 

Fundamentação 
No processo de emancipação em análise deparamos com uma 

situação inusitada: a área onde se localizam os ~is~r~tos 
emancipandos foi reconhecida por sentença JUd1c1al. 
transitada em julgado há mais de 15 anos, como pertencente 
ao Município de Manga; no entanto, até o presente m?m~nto, 
permanece sob a administração do Município de Montalvan1a. 

Conforme certidão do Tribunal de Contas do Estado (a fls. 
55) constam nos balancetes de despesas da prestação de 
contas da Prefeitura Municipal de Montalvânia relativa ao 
exercício de 1993 despesas diversas referentes aos Distritos 
de Juvenília, Porto Aç.~ãrio e Monte Rei. 

Encontra-se, também. anexada ao processo (a fls. 53) 
declaração do Prefeito Municipal de Manga de que, ~en~o 
recebido solicitação, por parte da Com1ssao 
Emancipacionista, dos documentos necessários ao processo ~e 
emancipação dos mencionados distritos, deixava ~e fornec~
los por não exercer atos de natureza administrat1va em ta1s 
localidades. 

Na certidão do Tribunal de Contas e 
supramencionada, encontramos respaldo para 
documentos expedidos pela Prefeitura 
Montalvânia, que administra, de fato, 
emancipandos. 

na declaração 
a aceitação dos 

Municipal de 
os distritos 

É importante que se compreenda que o legislador, ao exigir, 
por força da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/~5. que 
determinadas informações sejam prestadas pela prefe1tura ~o 
município a que pertencem os distritos emancipandos, part1u 
do pressuposto de que tal prefeitura estaria mais apta a 
prestá-las. _ 

Estamos entretanto, diante de uma situação, de fato. nao 
prevista'pela lei. O município a que pertencem os di~tritos 
emancipandos não os administra, conforme sobeJamente 
comprovado. Não vemos motivo nenhum para deixar de 
considerar como válidas as informações prestadas pelo 

L-----------------------------------------~ 
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Município de Montalvânia, mesmo porque a finalidade de tais 
informações é apenas possibilitar que a Assembléia 
Legislativa forme um juízo acerca da situação dos distritos 
que pretendem emancipar-se. 

Percebemos, pela documentação apresentada, que alguns 
órgãos do Estado reconhecem os distritos emancipandos co~o 
pertencentes a Montalvânia, enquanto,. ~a~a outros, ta1s 
distritos estão localizados no Mun1C1p1o de Manga. A 
confusão se justifica em face da divergéncia entre a 
situação de fato e a de direito. . . 
Assim sendo a emancipação de que se cog1ta pora fim a uma 

situação ambigua, uma vez. 9u~ a área ~b~eto do litígio 
passará a constituir o Mun1c1p1o de Juven111a .. 
Após tais considerações iniciais, pa~samos a análise do 

processo que foi apresentado tempest1vamente, atendendo, 
portanto: ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 8). . . 

A representação vem assinada por 298 ele1tores (as fls. 9 a 
19) número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no município, e a 
entidade que se responsabilizou pela i~on~idade das 
assinaturas encontra-se legalmente const1tu1da, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo. ~e P?SSe de sua 
diretoria devidamente registrados em cartor1o (as fls. 21A a 
23A). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 46) comprova a 

existência de 2.155 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Montalvânia atesta a 
existência de mais de 400 moradias no Distrito de Juvenília 
(à fls. 26), número que supera o exigi~o_por lei. 
Constam, ainda, no processo as c~r~1~oes que a~es~am a 

existência de posto de saúde, cem1ter1o, escola publ1ca de 
1Q grau completo, bem como a. p~esença de se~viços de 
telefonia, correios, energia eletr1ca e abastec1mento de 
água (às fls. 27 a 41). 
verificamos também estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de,limites'elaborado pelo Institu~o de G~ociên~ias 
Aplicadas- IGA- (às fls. ~3.a 45), ~l~m _do 1nve~tario 
patrimonial dos bens móveis e 1moveis mun1c1pa1s local1zad~s 
na área emancipanda (às fls. 3~ e ~5 a 40) e a relaçao 
discriminada dos servidores mun1cipa1s lotados na refer1da 
área (às fls. 33 e 34). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos a seguir. 
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, 
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seja enviado oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população dos Distritos de Juvenilia, Porto Agrário e Monte 
Rei quanto à emancipação destes do Município de Manga, 
passando a constituir o Município de Juvenília, com sede na 
localidade de Juvenília. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente Ivair Nogueira, relator 

Clêuber Carneiro Dimas Rodrigues João Batista de 
Oliveira- Dílzon Melo. _ 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE SAO 
JOÃO DA CHAPADA, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - REQUERIMENTO 

No 117/95 
Comissão de Assuntos-Municipais e Regionalização 

Relatório o processo de emancipação do Distrito de São João da 
Chapada, no Município de Diamantina, recebido mediante 
requerimento do Deputado Wanderley Ávila, 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 Le1 
Complementar nQ 37, de 18/1/95. 

Fundamentação o processo ora analisado foi apresentado tempestivamente: 
atendendo, portanto, ao prazo determinado no a·:. 10 da Le1 
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. 4 a 7). 

A representação vem assinada por 205 eleitores (às fls. 9 a 
16) número que supera a exigência 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 (a fls. 20). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 23) comprova a 

existência de 2.095 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Diamantina atesta a 
existência de 464 moradias no Distrito de São João da 
Chapada (a fls. 24A), número que supera o exigido por lei. 

Constam, ainda, no processo as certidões que a~es~am a 
existência de posto de saúde, cemitério, escola publ1ca de 
1Q grau completo, bem como a presença de serviços de 
telefonia, correios, energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls. 26 a 32). 
verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociên~i~s 
Aplicadas- IGA- (às fls. 36 a 38), além do inve~tar1o 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais local1zados 
na área emancipanda (a fls. 33) e a relação discriminada dos 
servidores municipais lotados na referida área (a fls. 34). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 

~------------------------------------~ 
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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 oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de São João da Chapada quanto à sua 
emancipação do Município de Diamantina, passando a 
constituir o Município de São João da Chapada com sede na 
localidade de São João da Chapada. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues, relator 

Clêuber Carneiro- Elbe Brandão- João Batista de Oliveira. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE VILA 
PEREIRA, NO MUNICÍPIO DE NANUQUE- REQUERIMENTO No 118/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalizãção 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Vila Pereira, no 
Município de Nanuque, recebido mediante requerimento do 
Deputado Kemil Kumaira, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 3). 

A representação vem assinada por 130 eleitores (às fls. 6 a 
10), número que supera a exigência 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 (a fls. 38). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 13) comprova a 

existência de 2.077 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Nanuque atesta a 
existência de 512 moradias no Distrito de Vila Pereira (a 
fls. 14), 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 f 1 s. 17 a 22) . 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 32 a 34), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 24, 26 e 29) e a relação 
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discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 30 e 31). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
v. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional. ~l~i~oral 
solicitando a realização de consulta pleb1Sc1tar1a à 
população do Distrito de Vila Pereira quanto _à _sua 
emancipação do Município de Nanuque, passando a_const1tu1~ o 
Município de Vilé ~ereira, com sede na 1ocal1dade de V1la 
Pereira. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
José Henrique. Presidente - Clêuber Carneiro, relator 

João Batista de Oliveira - Dílzon Melo- Dimas Rodrigues-
Iva i r Nogueira. _ 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DO DISTRITO DE SÃO 
BRÁS DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE LAGAMAR - REQUERIMENTO NQ 

120/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de São Brás ~e Minas. 

no Município de Lagamar, recebido mediante requer1mento do 
Deputado Antônio Andrade vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do a~t. 103, III, "b", dO Regimento 
Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar no 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 2v). . _ 

A representação vem assinada por 381 eleitores (~s fls. 1:::l 
a 34), número que supera a exigência de 7% do ~1~1~orado do 
distrito na última eleição realizada no mun1C1p1o, e a 
entidade que se responsabilizou pela i~on~idade das 
assinaturas encontra-se legalmente const1tu1da, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo ~e.pos~e de sua 
diretoria devidamente registrados em cartor1o (as fls. 7 a 
9). 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 35) comprova a 
existência de 2.435 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Lagamar. atesta a 
existência de 422 moradias no Distrito de São Bras de Minas 
(a fls. 36), número que supera o exigido por lei. 
Constam, ainda, no processo as certidões que a~es~am a 

existência de posto de saúde, cemitério, escola publ 1ca de 

~----------------------------------------~ 
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1Q grau completo, bem como a presença de serviços de 
tele~onia, correios, energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls. 38 a 46). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 76 a 78), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 49 a 74) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (a fls. 75). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
v. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7o da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de São Brás de Minas quanto à sua 
emancipação do Município de Lagamar, passando a constituir o 
Município de São Brás de Minas, com sede na localidade de 
São Brás de Minas. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Clêube· :arneiro, relator 

João Batista de Oliveira - Dílzon ~~~o- Ivair Nogueira-
Dimas Rodrigues. _ 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DO DISTRITO DE FREI 

GONZAGA, NO MUNICÍPIO DE TEÕFILO OTÔNI - REQUERIMENTO NQ 
121/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Frei Gonzaga, no 
Município de Teófilo Otôni, recebido mediante requerimento 
do Deputado Kemil Kumaira, vem a esta Comissã8 para receber 
parecer nos termos do art. 103, III, "b", ::10 Regimento 
Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comissão Emancipacionista. registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 5 e 6). 

A representação vem assinada por 746 eleitores (às fls. 7 a 
35), número que supera a exigência 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 (a fls. 52). 
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Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 37) comprova a 
existência de 6.048 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Teófilo Otôni atesta a 
existência de 1.166 moradias no Distrito de Frei Gonzaga (a 
fls. 40), 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. 41 a 47). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 83 a 87), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizad~s 
na área emancipanda (às fls. 51, 59 a 82) e a relaçao 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 48 a 50). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
v. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37. de 18/1/95. 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional. ~l~i~ora~ 
solicitando a realização de consulta pleb1Sc1tar1a a 
população do Distrito de F~ei Gonzaga quanto à sua 
emancipação do Município de Teófilo Otôni, passando a 
constituir o Município de Frei Gonzaga, com sede na 
localidade de Frei Gonzaga. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues, relator 

Dílzon Melo -João Batista de Oliveira- Elbe Brandão 
Clêuber Carneiro. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
PARQUE DURVAL DE BARROS, NO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ -

REQUERIMENTO No 124/95 
Comissão de Ass~ntos Municipais e Regionalização 

Relatório o processo de emancipação do Distrito de Parque Durval de 
Barros, no Município de Ibirité, recebido mediante 
requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, vem a esta Comissão 
para receber parecer nos termos do art. 103, III, "b", d~ 
Regimento Interno, e do inciso III do art. 7Q da Le1 
Complementar nQ 37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
o processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto. ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista. registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 3 a 6). 

~------------------------------------------/ 
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A representação vem assinada por 2.497 eleitores (às fls. 

91 a 341), número que supera a exigência 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 (a fls. 351). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 7) comprova a 

existência de 24.616 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Ibirité atesta a 
existência de 11.850 moradias no Distrito de Parque Durval 
de Barros (a fls. 7A), número ~ue 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. 8 a 12, 14, 15, 17 a 19, 21 e 22). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 352 a 354), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 30 a 90) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 23 a 29). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação ae 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente ca Assemc éía Legislativa do Estado e 
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 n~ 37, de 18~1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Reg1onal. El~1~ora1 
solicitando a realização de consulta pleb1scitar1a à 
população do Distrito de Parque Durval _d~ ~arras Quanto à 
sua emancipação do Município de Ib1r1te, passando a 
constituir o Município de Parque Durval de Barros, com sede 
na localidade de Parque Durval de Barros. 
Sala das Comissões 31 de maio de 1995. 
José Henrique, Pr~sidente- Dí~zon Me~o. relator - Dimas 

Rodrigues _ Ivair Nogueira - Joao Bat1sta de Oliveira 
C 1 êuber Carne i r o. -

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DOS DISTRITOS DE 
VERDELÂNDIA E DE BARREIRO DO RIO VERDE! PERTENCENTES, 

RESPECTIVAMENTE, AOS MUNICÍPIOS DE VARZELANDIA E DE JANAÜBA 
- REQUERIMENTO NQ 125/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

o processo de emancipação dos Distritos de Verdelândia e de 
Barreiro do Rio Verde. pertencentes. respectivamente, aos 
Municípios de varzelândía e de Jana6ba. recebido mediante 
requerimento do Deputado Dimas Rodrigues. vem a esta 
Comissão para receber parecer nos termos do art. 103, Ill, 
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"b'', do Regimento Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 2 e 3). 

A rep~esentação vem assinada por 527 eleitores (às fls. 4 a 
13), numero Que supera a exigência 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 (a fls. 15). 
Certidão da Justiça Eleitoral (às fls. 16 e 17) comprova a 

existência de 2.765 eleitores na área emancipanda, e 
certidões das Prefeituras Municipais de Varzelândia e de 
Janaúba atestam a existência de um total de 811 moradias nas 
sedes dos Distritos de Verdelândia e de Barreiro do Rio 
Verde (às fls. 18 e 19), 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. 22 a 31). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 97 a 100), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 33 a 60, 65 e 66) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 62 a 64, 67 a 73). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária às 
populações dos Distritos de Verdelândia e de Barreiro do Rio 
Verde quanto à sua emancipação dos Municípios de varzelândia 
e de Janaúba, respectivamente, para constituírem o Município 
de Verdelândia, cuja sede será composta pelos núcleos 
urbanos de Verdelândia e de Barreiro do Rio Verde. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
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José Henrique, Presidente Elbe Brandão, relatora 

Clêuber Carneiro João Batista de Oliveira Dimas 
Rodrigues. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
PONTO DOS VOLANTES E DE SANTANA DO ARAÇUAÍ, NO MUNICÍPIO DE 

ITINGA - REQUERIMENTO NQ 126/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Ponto dos 

Volantes e de Santana do Araçuai, no Município de Itinga, 
foi recebido pelo Plenário, mediante o Requerimento nQ 
126/95, da Deputada Maria José Haueisen, em 18/5/95, e 
publicado em 20/5/95. 

Em 23/5/95, o Plenário desta Assembléia recebeu o 
Requerimento nQ 136/95, publicado em 25/5/95, de autoria do 
Deputado Romeu Queiroz, com a mesma finalidade. 

Por determinação regimental, vêm os dois processos 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. 

Fundamentação 
Os processos em análise foram apresentados tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Acompanhando decisões desta Comissão em situações 
semelhantes anteriores, e por analogia co~ disposições do 
Regimento Interno desta Casa, o process~ referente ao 
Requerimento nQ 136/95 foi apensado ao apresentado pelo 
Requerimento nQ 126/95, uma vez que este foi recebido em 
data anterior pelo Plenário. 

Por esse motivo, passamos. agora, a analisar a documentação 
constante no processo apresentado pelo Requerimento nQ 
126/95. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 4). 

A representação vem assinada por 671 eleitores (às fls. s a 
19), número que supera a exigência 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 (a fls. 20v). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 30) comprova a 

existência de 3.912 eleitores na área emancipanda e 
certidão da Prefeitura Municipal de Itinga atest~ a 
existência de 544 moradias no Distrito de Ponto dos Volantes 
(a fls. 43), 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 
~elefo~ia, correios, energia elétrica e abastecimento de 
agua (as fls. 32 a 41). 
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Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 47 a 50), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 32 e 33), e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 44 a 46). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
v. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária às 
populações dos Distritos de Ponto dos Volantes e Santana do 
Araçuai quanto à emancipação dos mesmos do Município de 
Itinga, passando a constituir o Município de Ponto dos 
Volantes, com sede na localidade de Ponto dos Volantes. 

Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo, relator - Clêuber 

Carneiro- Ivair Nogueira- João Batista de Oliveira- Dimas 
Rodrigues. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
FRANCISCÓPOLIS E ANTÔNIO FERREIRA, NO MUNICÍPIO DE 

MALACACHETA - REQUERIMENTO No 128/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
o processo de emancipação dos Distritos de Franciscópolis e 

Antônio Ferreira, no Município de Malacacheta, recebido 
mediante requerimento do Deputado Bonifácio Mourão, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995 . 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de t··~los 
e documentos (a fls. 2). 

A representação vem assinada por 345 eleitores (às fls. 3 a 
5), número que supera a exigência 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 (às fls. 16 e 
17) . 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 19) comprova a 

existência de 3.081 eleitores na área emancipanda, e 
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certidão da Prefeitura Municipal de Malacacheta atesta a 
existência de 435 moradias nos Distritos de Franciscópolis e 
Antônio Ferreira (a fls. 21), 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, energia elétrica e abastecimento de água (às fls. 
21 e 22 e 24 a 26). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 31 a 33), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls. 28) e a relação discriminada dos 
servidores municipais lotados na referida área (a fls. 29). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. President~ 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 oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população dos Distritos de Francóscópolis e Antônio Ferreira 
quanto à sua emancipação do Município de Malacacheta, 
passando a constituir o Município de Franciscópolis, com 
sede na localidade de Franciscópolis. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente Elbe Bra~dão, relatora 

Clêuber Carneiro Dimas Rodrigues João Batista de 
Oliveira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
TOCOS DO MOJI, NO MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA- REQUERIMENTO 

NQ 129/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Tocos do Moji, no 

Município de Borda da Mata, recebido mediante requerimento 
do Deputado Miguel Barbosa, vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do art. 103, I II, "b" , do Regi menta 
Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 2 a 5). 

A representação vem assinada por 241 eleitores (às fls. 6 a 
24), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
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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 (a fls. 48). 

Certidão da Justiça Eleitoral (às fls. 30 e 31) comprova a 
existência de 2.368 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Borda da Mata atesta a 
existência de mais de 400 moradias no Distrito de Tocos do 
Moji (a fls. 32), 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 se~viços de 
telefonia, correios, energia elétrica e abastec1mento de 
água (às fls. 34, 35, 40 a 42, 49 e 50). 
verificamos também estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de,limites'elaborado pelo Institu~o de G~ociên~i~s 
Aplicadas- IGA- (às fls. 44 a 47), alem do 1nventar1o 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizad~s 
na área emancipanda (às fls. 38 e 39), e a relaçao 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 36 e 37). 

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. ~1~1tora: 
solicitando a realização de consulta pleblSClta~-: a 
população do Distrito de Tocos do Moji quanto 2 sua 
emancipação do Município de Borda da Mata, passando a 
constituir o Município de Tocos do Moji. com sede na 
localidade de Tocos do Moji. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Clêuber Carneiro,. relator 

Dílzon Melo - Dimas Rodrigues Ivair Nogue1ra João 
Batista de Oliveira. _ 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DO DISTRITO DE 
SERRANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA - REQUERIMENTO NQ 

130/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
o processo de emancipação do Distrito de Serranópolis, no 

Município de Porteirinha, recebido mediante requerimento da 
Deputada Elbe Brandão, vem a esta Comissão para r~ceber 
parecer nos termos do art. 103, III, "b". do Reg1mento 
Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 18/1/95. 

Fundamentação 

~----------------------------------------~ 
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O processo ora analisado foi apresentado tempestivamente, 
atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 3v). 

A representação vem assinada por 297 eleitores (às fls. 4 a 
8), número que supera a exigência 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 (a fls. 13). 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 14) comprova a 
existência de 2.811 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Porteirinha atesta a 
existência de mais de 400 moradias no Distrito de 
Serranópolis (a fls. 15), número que supera o exigido por 
1 e i. 
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. 20 a 25). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 38 a 40), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 27 a 30) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 31 a 33). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa .. na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Serranópolis quanto à sua 
emancipação do Município de Porteirinha, passando a 
constituir o Município de Serranópolis, com sede na 
localidade de Serranópolis. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dímas Rodrigues, relator - Elbe 

Brandão- João Batista de Oliveira- Clêuber Carneiro. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
SANTO ANTÔNIO DO MANHUAÇU, NO MUNICÍPIO DE CARATINGA -

REQUERIMENTO NQ 132/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
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O processo de emancipação do Distrito de Santo Antônio do 
Manhuaçu. no Município de Caratinga, recebido mediante 
requerimento do Deputado Ermano Batista, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto. ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de titulas 
e documentos (a fls. 2). 

~ 
~ 

A representação vem assinada por 263 eleitores (às fls. 3 a 
14), número que supera a exigência 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. ~e posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartor1o (a fls. 17). 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 18) comprova a 
existência de 2.099 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Caratinga atesta a 
existência de 404 moradias no Distrito de Santo Antônio do 
Manhuaçu (a fls. 37), número que supera o exigido por lei. 

Constam. ainda, no processo as certidões oue atestam ê 
existência de posto de saúde, cemitério, escola pública de 
1Q grau completo, bem co~o a. p~esença de se~viços de 
telefonia, correios, energ1a eletr1ca e abastec1mento de 
água fàs fls. 20 a 25, 28 a 30, 32, 34, 35 e 36). 
verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Institu~o de G~ociên~i~s 
Aplicadas- IGA- (às fls. 90 a 92), alem do 1nventar1o 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizad~s 
na área emancipanda (às fls. 27 e 43), e a relaçao 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (a fls. 39). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
v. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício a~ Tribunal Regional. ~l~i~oral 
solicitando a realizaçao de consulta pleb1sc1tar1a à 
população do Distrito de Santo Antônio do Manhuaçu quanto à 
sua emancipação do Município de Caratinga, passando a 
constituir o Município de Santo Antônio do Manhuaçu, com 
sede na localidade de Santo Antônio do Manhuaçu. 

Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 

~----------------------------------------~ 
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José Henrique, Presidente e relator João Batista de 
Oliveira Elbe Brandão Clêuber Carneiro Dimas 
Rodrigues. _ 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DOS DISTRITOS DE 
SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE E DE SÃO SEBASTIÃO DO BARREADO, 

NO MUNICiPIO DE RIO PRETO - REQUERIMENTO NQ 133/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Santa Bárbara do 

Monte Verde e de São Sebastião do Barreado, no Município de 
Rio Preto, recebido mediante requerimento do Deputado Ermano 
Batista, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 21v). 

A representação vem assinada por 356 eleitores (às fls. 40 
a 76), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no município, e a 
entidade que se responsat~1izou pela idoneidade das 
assinaturas encontra-se legalmente constituída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (a fls. 83v). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 98). comprova a 

existência de 2.024 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Rio Preto atesta a 
existência de mais de 400 moradias no Distrito de Santa 
Bárbara do Monte Verde (a fls. 99), 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. 103 a 108). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 113 a 116), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls. 109) e a relação discriminada 
dos servidores municipais lotadcs na referida área (às fls. 
1 10 e 1 11). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTC 

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 coservância ao disposto no 

" "' "' E 
~ 
.!!? 
VJ 

" "C 

"' "' -~ 
~ 
Cl 
Cl. 
o 
"' "' "' o. 
E 

~ 
103 tL___X1 

inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
sc'icitando a realização de consulta plebiscitária às 
po~~lações dos Distritos de Santa Bárbara do Monte Verde e 
de São Sebastião do Barreado quanto à e~ancipação destes do 
Município de Rio Preto, passando a const :uir o Município de 
Santa Bárbara do Monte Verde, com sede na localidade de 
Santa Bárbara do Monte Verde. 

Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente João Batista de Oliveira, 

relator - Dimas Rodrigues - Dílzon Melo- Ivair Nogueira-
Clêuber Carneiro. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE ITURAMA - REQUERIMENTO NQ 134/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Dis~-ito de União, no 
Município de Iturama, recebido median:e requerimento do 
Deputado Anderson Adauto, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 2). 

A representação vem assinada por 178 eleitores (às fls. 3 a 
12), número que supera a exigência 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 (às fls. 14 a 
16). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 17) comprova a 

existência de 2.071 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Iturama atesta a 
existência de 644 moradias no Distrito de União (a fls. 18), 
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. 18, 20, 22 a 27 e 29). 
verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 33 e 41 a 43), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 30 e 44 a 48) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (a fls. 31). 
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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 à 
população do Distrito de União quanto à sua emancipação do 
Município de Iturama, passando a constituir o Município de 
União, com sede na localidade de União. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente João Batista de Oliveira, 

relator - Clêuber Carneiro - Ivair Nogueira - Dílzon Melo Dimas Rodrigues. _ 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DOS DISTRITOS DE 

CATUTI E BARREIRO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE MATO VERDE -
REQUERIMENTO NQ 135/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação dos Distritos de :atuti e 
Barreiro Branco, no Município de Mato Verde, recebido 
mediante requerimento c: Deputado Carlos Pimenta, vem a esta 
Comissão para receber ~arecer 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei Complementar nQ 37, de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos e documentos (a fls. 34v). 
A representação vem assinada por 236 eleitores (às fls. 14 

a 29), número que supera a exigência 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 (a fls. 42v). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 45) comprova a 

existência de 2.982 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Mato Verde atesta a 
existência de 579 moradias no Distrito de Catuti (a fls. 
47), 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. 49 a 55). 
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Verificamos, igualmente, estar anexado ao processo o mapa 

com a descrição de limites elaborado pelo Instituto de 
Geociências Aplicadas - IGA - (às fls. 71 a 74), além do 
inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais 
localizados na área emancipanda (às fls. 5 a 13) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida área (às fls. 3 e 4). · 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de requerimento nos seguintes termos. 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária às 
populações dos Distritos de Catuti e de Barreiro Branco 
quanto à emancipação dos mesmos do Município de Mato Verde, 
passando a constituir o Município de Catuti, com sede na localidade de Catuti. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues, relator - Elbe 

Brandão- Clêuber Carneiro- João Batista de Oliveira. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

-No 63/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
Desarquivado a requerimento do Deputado Ibrahim Jacob, o 

projeto de lei em tela fixa o período de cobrança das contas 
mensais das empresas prestadoras de serviço público. . 

Publicada em 17/3/95, foi a proposição encaminhada a 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria na forma do Substitutivo no 1. 

Vem, agora, a proposição a esta- Comissão para exame dos 
aspectos concernentes a seu mérito. 

Fundamentaçãc 
Os direitos do usuário dos servíç~s públicos são hoje 

reconhecidos como fundamento para a exigibilidade de sua 
prestação nas condições regulamentares e em igualdade com os demais utentes. 
Ensina-nos o mestre mexicano Gabino Fraga, em seu livro 

"Derecho Administrativo" (México, 1948, pág. 543), que os 
direitos do usuário "são direitos cívicos, de conteúdo 
positivo, consistente no poder de exigir da administração ou 
de seu delegado o serviço a que um ou outro se obrigou a 
prestar individualmente aos usuários". 

Ora, transpondo-se o raciocínio para o aspecto da 
retribuição, pelos usuários, dos serviços prestados, temos 
naturalmente que considerar suas diferentes capacidades 
econômicas e aplicar, num critério de justiça social. o 
conceito de igualdade que hoje permeia a legislação para 
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melhor adequá-la à realidade social do nosso Pais: a 
igualdade jurídica significa tratamento igual aos 
especificamente iguais perante a lei. 

No presente caso, teremos a igualdade a partir da 
capacidade possível dos menos aquinhoados, com o benefício 
evidente dos demais. 
Entretanto, por sabermos que a máquina administrativa das 

empresas prestadoras de serviços públicos é muita complexa, 
propomos uma emenda que lhes conceda prazo para adequação ao 
proposto pelo projeto em análise. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 63/95 na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nQ 1, 
abaixo apresentada. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redãção: 
"Art. 2Q- Esta lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) 

dias a contar da data de sua publicação.". 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Elbe Brandão, relatora - Jairo 

Ataíde - Bonifácio Mourão - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 8/95 
Comissãc de Administração Pública 

Relatório 
O projeto de lei em tela, de autoria da Deputada Maria José 

Haueisen, objetiva regulamentar a aplicação de exames de 
legislação de trânsito e regras gerais de circulação. 
O projeto foi aprovado no 1Q turno, com emenda. 
Nos termos do art. 196, 9 1Q, do Regimento Interno, retorna 

a matéria a esta Comissão para receber parecer para o 2Q 
turno e para se elaborar a redação do vencido, que é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
Contrariando o que determina o art. 86 da Resolução nQ 734, 

de 1989, do Conselho Nacional de Trânsito, o DETRAN-MG vem 
ministrando exames orais de legislação de trânsito e regras 
de circulação aos candidatos à carteira nacional de 
habi 1 itação. 

O projeto busca introduzir o exame escrito em nosso Estado, 
a fim de se adequarem os procedimentos do DETRAN-MG ao 
comando federal. 

Com efeito, a medida é conveniente e oportuna. O tratamento 
dispensado aos candidatos à carteira de motorista em Minas 
Gerais está em descompasso com a norma federal. Ademais, 
nosso Estado é o único na Federação que adota tal postura. 
Certamente, esse procedimento demonstra, "contrario sensu", 
falha em nosso sistema e não no dos demais Estados membros. 

A Emenda nQ 1, apresentada por esta Comissão no 1Q turno, 
buscou compatibilizar a regra do exame escrito com a do 
exame oral. A medida é justificável. Em primeiro lugar, 
permite-se ao semi-analfabeto submeter-se ao exame. Em 
segundo lugar, se o CONTRAN não se tem oposto até o momento 
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ao exame oral, e o candidato opta por realizá-lo dessa 
forma, não há razão para tal pro~bição. 

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

Lei no 8/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala-das Comissões, 31 de maio de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Bonifácio Mourão, relator 

Arnaldo Penna - Jairo Ataíde - Elbe Brandão. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI No 8/95 
Regulamenta a aplic~ção de_exames de legislação de trânsito 

e regras gerais de c1r~ulaçao. _ _ 
A Assembléia Legislat1va do Estado de M1nas Gera1s decreta: 
Art. 1Q - os exames de legislação de trânsito,. ~egra~ 

gerais de c~rculação e primeiros socorros, necessar1os a 
habilitação oe condutores de veículos, serão feitos na forma 
escrita, por meio de questões de múltipla escolha. 

• 1o - A requerimento do candidato, os exames de que trata 
0 "' "cãput" serão feitos na forma ora 1. . 

§ 2Q - Será considera~o ap~ovado o candi~ato que obt1ver, 
em cada um dos exames, media 1gual ou super1or a 7 (sete) em 
escala de O (zero) a 10 (dez). 

Art. 2o- os candidatos poderão conservar cópias dos e~ames 
em seu -poder, a f\m de conferir o resultado, que devera ser 
divulgado na forma de gabarito. 

Art. 3Q -Esta lei entra em vigor no exercício fiscal 
seguinte ao de sua publicação. . . 

Art. 4o- Revogam-se as disposições em contrar1o. 
- PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 359/95 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior. vem à 
Mesa. para receber parecer, o Requerimento nQ_ 359/9~. 
publicado em 11/5/95. A proposição tem por objet1vo seJa 
solicitado ao Governador do Estado informações sobre o 
efetivo cumprimento das disposições contidas no art. 34 ~a 
Lei no 11.432, de 15/6/94, e na Lei nQ 12.628, de 27(3/9~. 
que tratam da política de remuneração dos serv1dores 
oriundos da MinasCaixa. 

Fundamentação . 
A Constituição do Estado, no art. 62, inci~o XXXI: s1t~a no 

domínio da competência privativa da Assembleia Leg~slat1va a 
fiscalização e o controle dos atos do Poder Execut1vo. 

Conforme estabelece o art. 245, XII, do_Regimento ~nterno 
desta Casa, o requerimento em exame devera ser apreclado em 
Plenário, após receber o parecer a que se referem os arts. 
246 e 80, VIII. "d", do aludido diploma. . . 

O requerimento em exame está, portanto. em c~nsona~c1a com 
os dispositivos constitucionais e reg1menta1s que 
disciplinam a espécie. 
Acr~scente-se, ainda, que as informações solic~tada~ no 

requerimento em apreço auxiliarão a Assembléia Leg1slat1va a 
exercer sua função fiscalizadora. 

Conclusão 

É~------------------------------------------------
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nQ 359/95 na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de maio de 1995. 
Wanderley Ávila, Presidente- Sebastião Navarro Vieira, 

relator - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -Antônio Júlio. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 3 DE JUNHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM lo DE JUNHO DE 1995 

Presidência dos Deputados AgÕstinho Patrús, Wanderley Ávila 
e Ibrahim Jacob 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficios, telegrama e cartões - Apresentação 
de Proposições: Projetos de Lei nos 278 a 283/95 
Requerimentos de Emancipação nQs -165 a 179/95 
Requerimentos nQs 458 a 464/95 - Requerimentos da Comissão 
de Assuntos Municipais (15) e dos Deputados Gilmar Machado, 
Gil Pereira e Marcelo Gonçalves - Comunicações: Comunicações 
da Comissão de Assuntos Municipais e dos Deputados Geraldo 
Nascimento, Gilmar Machado (3), Anivaldo Coelho, Paulo 
Schettino (3), Maria Olivia e Marco Régis Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Pimenta e Irani 
Barbosa - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de 
inscrições Leitura de comunicações apresentadas 
Discussão e votação de pareceres: Parecer de Redação Final 
do Projeto de Lei Complementar nQ 1/95; discurso do Deputado 
Gilmar Machado; encerramento da discussão; aorovação 
Requeriment~s: Requerimento do Deputado Gilmar Machado; 
inclusão de Projeto de Lei nQ 214/95 em ordem do dia, para 
os fins de art. 288 do Regimento Interno- Requerimentos de 
Emancipação nQs 165 a 179/95; deferimento - Requerimentos 
dos Deputados Gil Pereira e Marcelo Gonçalves e da Comissão 
de Assuntos Municipais (13); aprovação- 2ª Fase: Palavras 
do Sr. Presidente - Discussão e votação de proposições: 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 42/95; 
aprovação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
23/95; aprovação com as Emendas nQs 1 e 2 - 3ª PARTE (GRANDE 
EXPEDIENTE): Oradores Inscritos: Discurs~ do Deputado João 
Batista de Oliveira- ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús Wanderley Ávila Rêmolo Aloise 

Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Ajalmar 
Silva- Alencar da Silveira Júnior Almir Cardoso 
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio 
Roberto- Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo 
- Elbe Brandão- Elmo Braz- Geraldo Santanna- Gil Pereira 
- Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely Tarquinio-
Irani Barbosa - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de 
Oliveira- João Leite- Jorge Hannas- José Bonifácio- José 
Braga- José Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira-
Leonídio Bouças - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Maria 
Olivia- Mauri Torres -Miguel Barbosa- Olinto Godinho-



Paulo Piau 
Queiroz -
Trópia. 

- Paulo Schettino - Péricles Ferreira 
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio 
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- Romeu 
Wilson 

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, 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 

- O Deputado Antônio 
à leitura da ata da 
restrições. 

- o Deputado Rêmolo 
correspondência: 

Ata 
Júlio, 2Q-Secretário "ad hoc", procede 
reunião anterior, que é aprovada sem 

Correspondência 
Aloise, 1Q-Secretário, 

OFÍCIOS 

lê a seguinte 

Do Sr. Cid Ferreira Gomes, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Ceará, encaminhando cop1a do 
Requerimento nQ 1.617/95, aprovado por aquela Assembléia, 
que propõe emenda à Constituição Federal, com nova redação 
ao seu art. 61. 

Do Sr. José Jaime Ruivo, Presidente da Câmara Municipal de 
Cubatão, SP, encaminhando cópia da Moção nQ 28/95, aprovada 
por aquela Casa, com propostas de alteração da legislação 
eleitoral, do Código Penal e da Constituição da República. 

Do Sr. Júlio Boechat Braga, Presidente da TELEMIG, 
informando, em atenção a requerimento do Deputado Sebastião 
Costa (implantação de telefonia móvel celular em Carangola e 
Manhuaçu), que os projetos estão programados para o próximo 
ano. 

Do Sr. João J. R. Bronzo, Diretor Técnico da TELEMIG, 
informando, em atenção a requerimento do Deputado Clêuber 
Carneiro (implantação de telefonia móvel celular na área 
mineira da SUDENE), sobre os projetos da empresa para os 
municípios daquela região. 

Do Sr. Argemiro Magalhães Netto, Chefe do Escritório de 
Representação do Ministério da Saúde em Minas Gerais, 
agradecendo o convite para o encontro com os Presidentes do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados. 

Do Sr. Carlos Alberto Pereira, Chefe do Departamento 
Regional Sudeste 2 do IBGE, informando sobre a realização do 
Censo Experimental Agropecuário, que será aplicado no 
Município de Patos de Minas, como operação preparatória do 
Censo Agropecuário Geral previsto para o próximo ano. (- À 
Comissão de Agropecuária.) 

Do Sr. José Maria Rabelo, Superintendente Estadual do Banco 
do Brasil em exerclClO, em atenção a requerimento do 
Deputado Gil Pereira, informando sobre a necessidade de 
revisão da rede de dependências desse Banco e sobre os 
critérios adotados para a manutenção. redução de estrutura 
ou desativação de agências, esclarecendo ainda que neste 
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último caso, poderão ser 
atendimento à comunidade. 

oferecidas formas alternativas de 

Do Sr. Mário Maia, Chefe da Assessoria de Assuntos 
Parlamentares do Ministério da Saúde, acusando recebimento 
do "Relatório Geral das Audiências Públicas Regionais de 
1994" bem como do regulamento dessas audiências para 1995 e 
cumprimentando a Casa pela sua realização. 

Do Sr. Atayde Fatureto, Presidente do Sindicato Rural de 
Uberaba, manifestando o descontentamento da classe produtora 
rural com a eventual aprovação de projeto de lei qu~ 
desmembra o Distrito de Delta do Município de Uberaba. (- A 
Comissão de Assuntos Municipais, para anexar ao processo de 
emancipação do Distrito de Delta.) 

Do Sind-UTE, manifestando seu repúdio às propostas 
encaminhadas ao Congresso Nacional pelo Governo Federal para 
reforma d: Constituição, notadamente as relativas à 
aposentadc- \a de professores e ao monopólio C? petróleo e 
das telecomunicações. 

Da Sra. Maria Amélia de Souza Campos e outras, Diretoras 
das escolas estaduais do Município de Martinho Campos, 
solicitando da Casa empenho com vistas a que o apostilamento 
dos Diretores escolares se dê após cinco anos de exercício 
na função, a propósito do que lhes facultava . lei 
recentemente alterada. (- Anexe-se ao Projeto de Le1 nQ 
44/95. ) 

Do Sr. Celso Mello de Azevedo, Provedor da Santa Casa de 
Misericórdia de Belo Horizonte, encaminhando cópia de 
expediente dirigido à Comissão da Seguridade Social e 
Família e à Comissão Constitucional Especial de 
Financiamento de Saúde da Câmara dos Deputados, em qu0 
solicita providências propiciadoras de recursos para evitar 
a ruína financeira das santas casas do Pais, que já operam 
de modo extremamente precário. (- À Comissão de Saúde e Ação 
Social.) 

Do Sr. Carlos 
Segurança no 
comunicando a 
constituição de 

Finholdt Júnior, Presidente da Comissão de 
Trânsito de Uberaba COMSETRAN-URA 

fundação, em 5/12/94, da entidade e a 
sua primeira diretoria. 

TELEGRAMA 
Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-Geral 

do DER-MG, agradecendo o convite para a reunião especial em 
homenagem ao Senador Darcy Ribe~ro. 

CARTOES 
Do~·. Augusto Viveiros, Deputado Federal. agradecendo o 

envio, por esta Casa, da Emenda Constitucional nQ 12. 
Do Sr. Luiz Carlos Biasutti, Presidente do Tribunal de 

Alçada do Estado, enviando exemplar da revista comemorativa 
do 30Q aniversário do tribunal. 

Do Coronel de Infantaria Wilson Gonçalves Ribeiro Gomes, 
Chefe do Estado-Maior da 4a Brigada de Infantaria 
Motorizada, e do Sr. Saulo Levindo Coelho, Presidente 
Regional do PSDB, agradecendo o convite para a reunião 
especial em homenagem ao Senador Darcy Ribeiro. 
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Do Sr. Waldemar Dornas Pereira, agradecendo o envio, por 
esta Casa, da "Revista do Legislativo". 

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

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 278/95 

Define medidas para combate ao tabagismo no Estado e proíbe 
o uso do cigarro e similares nos locais que estabelece. 

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 terão por objetivo 

esclarecer a população acerca dos males causados pelo 
tabagismo, compreendendo, entre outras: 

I - promoção de campanhas nas escolas estaduais; 
II - afixação de cartazes. 
Art. 3Q- As medidas restritivas terão por objetivo proibir 

a prática do tabagismo no interior dos locais fechados das 
repartições públicas e das escolas estaduais, bem como em 
hospitais, postos de saúde e 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 espaços onde vigora a proibição de que trata 

esta lei, é obrigatória a afixação de avisos em locais de 
fácil visibilidade. 
Art. SQ -Os locais atingidos pela proibição de que trata 

esta lei poderão dispor de salas especiais, dotadas de 
proteção adequada, onde poderá ser permitida a prática dos 
atos definidos no parágrafo único do art. 3Q. 
Parágrafo único - No caso dos estabelecimentos de ensino, a 

sala a que se refere o "caput" poderá ser substituída por 
aquela utilizada por professores e funcionários em seus 
intervalos de trabalho. 
Art. 6Q Os responsáveis pelos locais sujeitos às 

proibições previstas nesta lei zelarão por seu cumprimento, 
recomendando a sua observância sempre que verificarem 
infringência a seus dispositivos e convidando os infratores 
a se retirarem. 
Art. 7Q -A inobservância do disposto nest2 lei sujeitará 

os infratores a: 
I - multa de 5 UPFMGs (Unidade Padrão Fiscal de Minas 

Gerais), aplicada ao infrator pela falta ou má conservação 
de cartazes e placas de que trata esta lei; 

II - multa de 10 UPFMGs (Unidade Padrão Fiscal de Minas 
Gerais), aplicada ao fumante infrator. quando possível a sua 
identificação. 
Parágrafo único - Em caso de reincidência, será cobrada 

multa equivalente ao valor devido quando da última 
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aplicação, acrescido do valor da multa inicial, respeitado o 
prazo de 15 (quinze) dias entre cada ocorrência. 
Art. 8Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 9Q Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei nQ 9.731, de 9 de dezembro de 1988. 
Sala das Reuniões, 31 de maio de 1995. 
João Leite 
Justificação: O projeto em tela visa, antes de mais nada, a 

proteção contra um mal que nos atinge diariament~- Podemos 
observar que o momento é novo e a luta pela saude e pela 
restrição ao fumo no Brasil tem dado passos importantes com 
a aprovação de importantes projetos no Senado e em algumas 
das principais capitais do Pais como São Paulo e Belo 
Horizonte. A preocupação com os efeitos maléficos do fumo 
para a saúde da população é antiga nos países mais avançados 
do mundo. Hoje, nos Estados Unidos, mais de 80% de seus 
estados proíbem o cigarro em edifícios públicos, escolas, 
hospitais, teatros, repartições e ônibus. 

Sabe-se que três milhões de homens e mulheres morrem 
anualmente em decorrência do fumo, ou seja, uma morte a cada 
10 segundos, segundo a Organização Mundial de Saúde. ~m 
estudo realizado no Reino Unido durante 40 anos, com 35 m1l 
médicos fumantes, e divulgada em outub~: de 94, revelou que 
metade dos indivíduos que fumavam morriam entre 35 e 69 anos 
de idade, de causas diretamente rel~cionadas ao cigarro. 
Hoje, já se sabe que o fumo é responsavel por 30~ das mortes 
evitáveis por 80% dos cânceres de pulmao e pelo 
desencade~mento de 30% do total de cânceres. Das 4 mil 
substâncias que compõem o cigarro, 50 são comprovadamente 
agentes cancerigenos. 

Os prejuízos vão além do próprio fumante. Estudos já 
demonstraram que quem mora em casa de fumantes tem uma 
chance 30% maior de ter câncer no pulmão e 20% maior de 
adquirir uma doença cardiovascular. . As ~r~anças. 
principalmente os lactentes, são umas das ma1ores v1t1mas do 
fumo passivo, por permanecerem por longos períodos em 
ambientes fechados. Sabe-se que filhos de pais fumantes 
sofrem maior incidência de doenças respiratórias, 
especialmente bronquites e pneumonia e que têm 50% m~ior 
probabilidade de terem irritação de garganta e de ouv1do. 
Filhos de gestantes fumantes têm tendência a nascer com peso 
e estatura inferior aos demais e já. foi demonstrado que o 
fumo tem importante papel na morte súbita do recém-nascido e 
nas formações fetais. 

um fumante emite dois tipos de fumaça: a derivada da quei~a 
do cigarro e a expirada após cada tragada. _El~s. sa? 
consideradas o poluidor do ar mais constante e pre]ud1c1al a 
saúde que se conhece, pois as pessoas pa~sam 80% de seu 
tempo em ambientes fechados. Ao fim de um d~a de trabalho em 
ambiente poluído por fumaça de tabaco, os nao-fumantes.podem 
ter aspirado fumaça equivalente ao consumo de ate dez 
cigarros. Além disso, na produção de cada 300 cigarros, uma 
árvore é consumida, ou seja, o fumante de um maço de 

~------------------------------------~ 
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cigarros por dia é responsável pelo abate de uma árvore a 
cada 15 dias. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. de 

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

PROJETO DE LEI NQ 279/95 
Dá a denominação de Prefeito Osvaldo América dos Reis à 

Rodovia MG-446, no trecho compreendido entre a MG-050 e a 
BR-265, que dá acesso ao Município de Alpinópolis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica denominada Prefeito Osvaldo América dos Reis 

a Rodovia MG-446, no trecho compreendido entre a MG-050 e a 
BR-265, que dá acesso ao Município de Alpinópolis. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 31 de maio de 1995. 
Miguel Barbosa 
Justificação: O nome de Osvaldo América dos Reis figura com 

destaque entre aqueles que souberam engrandecer o seu berço 
natal. o Município de Alpinópolis. 

Nascido em 26/11/16, esse ilustre cidadão soube, ao longo 
dos anos, pela generosidade do seu coração e por seu elevado 
espírito comunitário, conquistar a estima e a amizade de 
todos aqueles que tiveram o privilégio de desfrutar do seu 
convívio. 

Colaborador incansável do seu torrão natal. fez da política 
sua atividade principal. desempenhando-a com honradez e 
tornando-a veiculo de progresso daquela importante comuna 
mineira. 

O dinamismo de Osvaldo América dos Reis fez com que 
realizasse obras de vulto. Dentre elas merecem destaque a 
construção da rodovia que liga Alpinópolis a Passos e _a 
constr~ção do trevo indicativo de Furnas e Carmo do R1o 
Claro, que contribuíram de forma decisiva para o progresso 
daquela região. 

Com o seu desaparecimento, em 16/8/85, vimos homenagear a 
memória desse homem valoroso. emprestando-lhe o nome ao 
aludido trecho rodoviário, mesmo cientes de que o seu valor 
pessoal e a sua obra transcendem em muito esse preito de 
gratidão. 
-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 280/95 
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e 

Assistência à Mulher, com sede no Município de Sete Lagoas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Proteção e Assistência à Mulher. com sede no Município de 
Sete Lagoas. 

.. 
. !:! ... 
E 
2 
c: 
Q) 

"' .. 
E 
.:! 
"' üi 
Q) 

"C .. 
Q) 

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

Ci. 
~ 

115 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. _ .. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposiçoes em contrar1o. 
Sala das Reuniões. de de 1995. 
Glycon Terra Pinto a· 
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência 

Mulher, fundada em 6/6/92, é entidade sem fins lucrativos. 
que busca prestar assistência social aos bairros do 
Município de Sete Lagoas. prote~endo os_ seus i~teresses. 
solucionando os problemas de carater soc1al e est1mulando o 
convívio entre os moradores por meio de promoções sociais, 
desportivas. cívicas e cultura~s. . _ . 
-Publicado vai o projeto as Com1ssoes de Just1ça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 281/95 
Declara de utilidade pública a Instituição Pasqual 

Comonducci. com se:e no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Leg1~1ativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 10- Fica declarada de utilidade pública a Instituição 

Pasqual-Comonducci, 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 maio de 1995. 
Paulo Schettino 
Justificação: Os objetivos da Instituição Pasqual 

Comonducci são visitar hospitais, sanatórios, asilos. 
creches. orfanatos e demais instituições de caridade, a fim 
de lhes prestar a ajuda possível; visitar bairros, ~i las e 
outros meios pobres. para articular métodos rap1dos e 
precisos de ajudar os habitantes de tais locais; montar um 
ambulatório para atendimento a pessoas carentes. contando 
para isso com a colaboração de médicos e funcio~ários de 
laboratórios que se dispuserem a trabalh~r gratu1t~mente. 
São. ainda, metas da instituição o fornec1mento grac:o~o de 
remédios a necessitados e a visita a centros esp1r1tas. 
prestando-lhes a cooperação possível. 
o reconhecimento de utilidade pública da entidade irá 

contribuir para amenizar o sofrimento físico e psicológico 
da comunidade atendida pela instituição. 
-Publicado vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame prel i~inar. e de Saúde e Ação Social .. p~ra 
deliberação. nos termos do art. 195. c/c o art. 104, 1nc1so 
I, do Regimento Interno . 

PROJETO DE LEI No 282/95 
(Ex-Projeto deLe; nQ 1.853/93) 

Declara de utilidade pública a Fraternidade Assistencial 
Lucas Evangelista FALE com sede no Município de 
Uberlândia . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

~----------------------------------------~ 
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Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública a 
Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista -FALE 
sede no Município de Uberlândia. 

com 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de maio de 1995. 
Geraldo Rezende 
Justificação: A Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista 

- FALE - é uma entidade civil sem fins lucrativos criada com 
a finalidade de atender a crianças e portadores de doenças 
em fase terminal ou incuráveis. 

De caráter assistencial, a entidade funciona há dois anos, 
e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não 
recebem nenhuma remuneração pelos cargos que ocupam. 

Por acreditar nos beneficios que a entidade traz ao 
Município de Uberlândia, apresentamos este projeto e 
solicitamos o apoio de nossos ilustres pares á sua 
aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 283/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.204/94) 

Declara de utilidade pública a 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 Tenda de 

Umbanda Pai Xangô de Alafim, com sede no Município de 
Uberlândia. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 
publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de maio de 1995. 
Geraldo Rezende 

de sua 

Justificação: A Tenda de Umbanda Pai Xangô de Alafim 
desenvolve um trabalho de grande importância social. 
atendendo às necessidades espirituais e materiais da 
comunidade, por meio de campanhas para coleta de vestuário e 
alimentos, doação de cestas básicas às famílias carentes, 
etc. 

Entre os objetivos da entidade está a construção de creche 
e escola profissionalizante, visando a colaborar com o bem 
estar e a valorização da população do Bairro Vallée. 

Sendo, portanto, uma entidade com objetivos e atuação 
definidos, dirigida por pessoas idôneas, espero de meus 
pares a aprovação deste projeto de lei, que dará à Tenda de 
Umbanda Pai Xang6 de Alafim 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. 
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REQUERIMENTOS DE EMANCIPAÇÃO DE DISTRITOS 
1 Requerimento nQ 

Vasconcellos, encaminhando 
Distritos de Cachoeira de 
no Município de Viçosa. 

165/95, do Deputado Ronaldo 
documentação de emancipação dos 

Santa Cruz e São José do Triunfo, 

- Documentação completa entregue em 31/5/95. 

~ 
~ 

2 - Requerimento nQ 166/95, do Deputado Romeu Queiroz, 
encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Marilândia, no Município de Itapecerica. 

- Documentação comp1eta entregue em 31/5/95. 
3- Requerimento _ 167/95, do Deputado Gil Pereira, 

encaminhando documen:~;ão de emancipação dos Distritos de 
Aparecida do Mundo Novo, São Pedro da Garça e Santa Rosa de 
Lima. no Município de Montes Claros. 

- Documentação completa entregue em 31/5/95. 
4 - Requerimento nQ 168/95, do Deputado Ermano Batista, 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Queixada, no Município de Novo Cr~=eirc. 

- Documentação completa entregue s~ 31/5/95. _ 
5 - Requerimento nQ 169/95, da Deputada Elbe Brandao, 

encaminhando documentação de emancipação dos Dis~ritos de 
Quem-Quem e Barreiro da Raiz, no Município de Janauba. 

- Documentação completa entregue em 31/5/95. _ 
6 - Requerimento nQ 170/95, da Deputada El~e ~randao, 

encaminhando documentação de emancipação dos D1str1!os ~e 
Condado do Norte e Olímpio Campos, no Município de Sao Joao 
da Ponte. 

- Documentação completa entregue em 31/5/9~.. . 
7 - Requerimento nQ 171/95, do Deputado Per:cle~ Ferre1ra, 

encaminhando documentação de emancipação do D1str1to de Nova 
Matrona, no Município de Salinas. 

- Documentação completa entregue em 31/5/95. . 
8 - Requerimento nQ 172/95, do Deputado Carlos P:menta, 

encaminhando documentação de emancipação do Distr1to de 
Santo Antônio dos Campos, no Município de Divinópolis. 

- Documentação completa entregue em 31/5/95. 
9 - Requerimento nQ 173/95, do Deputado Paul~ Pe~tersen, 

encaminhando documentação de emancipação dos D1str1tos de 
Alvorada e Ponte Alta de Minas, no Município de Carangola. 

- Documentação completa entregue em 31/5/95. . 
10 - Requerimento nQ 174/95, do Deputado Marcel~ Cece. 

encaminhando documentação de emancipação dos Distr1tos :e 
J.K. e Angueretá, no Município de Curvelo. 

- Documentação completa entregue em 31/5/95. . . 
11 - Requerimento nQ 175/95 jo Deputado Kem:l ~uma1ra, 

encaminhando documentação de ~-ancipação dos D1st~1tos de 
Ponto do Marambaia e Maranhão, no Município de Cara1 · 

- Documentação completa entregue em 31/5/95. . 
12- Requerimento nQ 176/95, do Deputado Pau1o_Sch~tt1no, 

encaminhando documentação de emancipação do D1str1to de 
Piedade de Paraopeba, no Município de Brumadinho. 

- Documentação completa entregue em 31/5/95. 
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13 - Requerimento nQ 177/95, do Deputado José Henrique, 
encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Ravena, no Município de Sabará. 

- Documentação completa entregue em 31/5/95. 
14 - Requerimento nQ 178/95, do Deputado Simão Pedro 

Toledo, encaminhando documentação_ de emancipação dos 
Distritos de Crisólia e São Jose do Mato Dentro, no 
Município de Ouro Fino. 

- Documentação completa entregue em 31/5/95. 
15 Requerimento nQ 179/95, do Deputado Ivo José, 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de São 
Sebastião da Barra, no Município de Iapu. 

- Documentação completa entregue em 31/5/95. 
REQUERIMENTOS 

NQ 458/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Capitão Enéas, no Município de Francisco Sá, por 
seus 20 anos de existência. . 

NQ 459/95, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Mestres do Monte, no Município de Santo Antônio do 
Monte, por seus 26 anos de existência. (- Distribuídos à 
Comissão de Educação.) 

NQ 460/95, do Deputado Hely Tarquínio, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do Departamento Estadual de 
Obras Públicas - DEOP- com vistas ao fornecimento de dados 
sobre os gastos realizados na reforma e ampliação do 
Hospital Regional Antônio Dias, no Município de Patos de 
Minas, desde o início das obras. 

NQ 461/95, do Deputado Hely Tarquínio, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas ao 
fornecimento de dados sobre o andamento das obras de reforma 
e ampliação do Hospital Regional Antônio Dias, no Município 
de Patos de Minas, bem como sobre as perspectivas em relação 
a esse trabalho. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

NQ 462/95, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Sociedade Mineira de Engenheiros pela institu~ção, em 1992, 
do Prêmio SME de Ciência e Tecnologia. (- A Comissão de 
Ciência e Tecnologia.) 

NQ 463/95, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando se 
consigne nos anais da Casa o pronunciamento do Embaixador 
Itamar Augusto Cautieiro Franco realizado no dia 31<5/95, no 
aeroporto de Portela de Sacavém, em Lisboa. (- A Mesa da 
Assembléia.) 

NQ 464/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. 
Theodomiro Paulino Correa, colunista dos jornais "Hoje em 
Dia" e "Jornal do Norte", por seus 30 anos de jornalismo. (-
Á Comissão de Educação.) 

- Os requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais foram 
publicados na edição de 2/6/95. 

Do Deputado Gilmar Machado, solicitando a re~irada de 
tramitação do Projeto de Lei nQ 214/95. 
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Do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo 
ao Ministro dos Transportes com vistas a que se reinicie a 
navegação comercial no rio São Francisco, no trecho entre os 
Municípios de Pirapora, em Minas Gerais, e Juazeiro, na 
Bahia. 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente do Tribunal Regional _Eleitoral _com 
vistas à criação de uma seção eleitoral no Ba1rro Magalhaes, 
no Município de Pedro Leopoldo. _ 

COMUNICAÇOES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Assuntos Municipais e dos Deputados Ge-21do Nascimento, 
Gilmar Machado (3), Anivaldo Coelho, Paul: Schettino (3), 
Maria Olívia e Marco Régis. 

Oradores Inscritos 
o Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
o Deputado Carlos Pimenta Exmo. Sr. Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Dr. 
Agostinho Patrús, demais componentes da Mesa, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, senhores representantes da 
imprensa, senhores que nos visitam, queremos, nesta tarde, 
dar conhecimento aos colegas Deputados de_ que estam~s 
apresentando um projeto de lei, para ser anal1sado, a!raves 
do qual instituímos a Campanha Estadual de Prevençao ~a 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS - e de dema1~ 
doenças sexualmente transmissíveis. A campanh~ ~stad~al _sera 
levada aos estabelecimentos de ensino, repart1çoes publ;cas, 
estabelecimentos je saúde e penitenciárias e tera os 
seguintes objetiv::: orientar sobre sinais e sintomas da 
AIDS; descrever o agente causador e as _formas de 
transmissão· orientar sobre medidas de prevençao; fazer o 
levantament~ dos aspectos históricos, sociais, culturais e 
legais; informar sobre recursos existentes e evitar qualquer 
discriminação aos portadores do vírus da AIDS. . _ 

Essa campanha ainda prevê palestras e deba~es; _d,~u~gaçao 
educativa pela imprensa; confecção e d1str1bu~çao de 
impressos; exibição de filmes; debate~ _e depo1m~nt~s; 
estimulo ao uso de preservativos e mater1a1s descartave1s; 
orientação às famílias de pessoas contaminadas e orientação 
às mães gestantes portadoras do vírus da AIDS.. . _ 

Para tanto, Srs. Deputados, o projeto preve a cr1açao de 
uma comissão multidisciplinar de trabalho, com 
representantes de Secretarias de Estado e de e~ti~ade~ que 
atuam na prevenção e no tratamento da AIDS. Inst1tu~. ~1nda, 
o dia 1Q de dezembro como o dia oficial de prevençao a AIDS 
no Estado de Minas Gerais. Nesse dia, as repartições 
públicas promoverão eventos conscientizado~es_ s~bre essa e 
demais doenças viróticas sexualmente transm1SS1ve1s. 

Salientamos que, até hoje, no Brasil, os programas e as 
campanhas que visaram à prevenção da A~DS não atingiram 
resultados satisfatórios. Somente na epoca de Carnaval 
veiculam-se campanhas publicitárias, mas passada a festa. 
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não se investe em um programa educativo permanente de 
prevenção dessa doença. 
O projeto que ora apresentamos tem justamente o objetivo de 

preencher essa lacuna e de contribuir, de fato, para 
minimizar os efeitos da iminente epidemia de AIDS e da 
grande propagação de doenças sexualmente transmissíveis. 
Entendemos que a parte principal da luta é composta de três 
princípios fundamentais: prevenção, prevenção e mais 
prevenção. Só através de um trabalho sério e de grande 
difusão, pode-se reverter o quadro que atualmente se 
verifica, antes que ele atinja proporções ainda mais graves, 
pois o que nos resta, depois de adquirido o vírus, é somente 
a solidariedade, uma vez que se trata de doença fatal e de 
alto custo terapêutico. 

O momento é de concentrarmos esforços, por meio de ações 
mais eficientes como a agora proposta, pois, somente assim, 
garantiremos uma melhor qualidade de vida para nossa 
população. 

Esse projeto deu entrada na Casa ontem e será encaminhado 
às comissões, para uma avaliação mais detalhada. Tenho 
certeza de que ele receberá um aperfeiçoamento por parte dos 
Srs. Deputados. 

O problema é sério e não podemos, neste momento, querer 
tapar o sol com a peneira. Temos, aqui, Sr. Presidente, um 
boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, 
onde há um levantamento detalhado da situação da AIDS no 
Estado de Minas Gerais, no período de 1982 a 1994. As 
diversas diretorias regionais de ensino fizeram a 
notificação dos casos de portadores do vírus da AIDS e dos 
casos da doença propriamente dita, em que as pessoas Ja 
apresentam sintomas relacionados com a AIDS. Em dois anos, 
em nosso Estado, foram notificados 3.534 casos de pessoas 
que já apresentam a doença. A maior concentração está na 
área metropolitana de Belo Horizonte, com quase 40% dos 
casos, e nos grandes centros, como Uberaba, Uberlândia, 
Varginha e Juiz de Fora, com mais de 40% também. 

A situação é crítica. Desejamos que esta Casa faça uma 
análise detalhada desse projeto. Os grupos de risco são 
inúmeros, hoje. Antigamente, a única relação que poderíamos 
fazer com a AIDS dizia respeito aos grupos de risco mais 
evidentes, como os homossexuais, as pessoas que trabalham no 
setor de saúde de uma forma direta e as que fazem uso de 
tóxicos, principalmente os injetáveis. Hoje, é com tris:eza 
que assistimos ao avanço da doença, principalmente entr2 os 
adolescentes. 

Nada é mais desesperador do que atender, nos consultórios 
médicos e nos postos de saúde, a um jovem.adolescente com 
16, 17 anos, portador do virus da AIDS. E necessária uma 
ação conjunta. Além dessa campanha educativa, é necessário 
que se dê apoio aos grupos não governamentais, é necessário 
que o Governo do Estado entenda que essa é a doença do fim 
do século, e que, se ela continuar crescendo em progressão 
geométrica, dentro de pouco tempo nosso País e nosso Estado 
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sa1rao na frente no número de casos positivos de portadores 
do vírus da AIDS. 

É igualmente triste, Srs. Deputados, quando observamos 
·centenas de gestantes portadoras do vírus da AIDS, que não 
têm a quem recorrer. Mais triste, ainda, é saber que a 
grande maioria dessas crianças já nascerão com o vírus e 
terão o fim de suas vidas decretado, antes mesmo de seu 
início. Os exames são caros e, para que as pessoas possam 
ter acesso a eles no sistema de saúde pública, é necessário 
que se dirijam ao Hemocentro e se disponham a doar sangue, 
para, assim, fazerem o exame de graça. 

Terminamos nosso pronunciamento dizendo que fizemos um 
levantamento este ano, através da grande imprensa de Minas 
Gerais, e constatamos casos realmente preocupantes. Em Juiz 
de Fora, por exemplo, a AIDS atinge 68% do total de presos 
de uma penitenciária. Observamos que o Núcleo de Apoio à 
Prevenção da AIDS tenta construir alguma coisa, tenta fazer 
um trabalho, principalmente no interior, e não recebe 
nenhuma ajuda do Governo do Estado ou do Governo Federal. 
Cumprimentamos o Sr. Secretário, e principalmente o 
Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Estad~ da 
Saúde do Esta:o de Minas Gerais, pela sua preocupaçao e 
interesse. 
Chegou o momento de esta Casa assumir, também, sua parcela 

de responsabilidade. Chegou o momento de a sociedade do 
Estado de Minas Gerais dar um basta nessa doença e ter, pelo 
menos, diretrizes certas e seguras ou, pelo menos, os 
artigos de uma lei, que ora propomos. E que, através dessa 
lei seja feita essa campanha que, acima de tudo, tem a 
fin~lidade de levantar o problema e de levá-lo para as 
escolas públicas, conscientizando as crianças e os jovens, e 
de levá-lo, também, para as penitenciárias sensibilizando 
todas as autoridades deste Estado. A responsabilidade não é 
só da classe médica e do Secretário da Saúde do nosso 
Estado, mas é de toda a sociedade mineira. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa. 
o Deputado Irani Barbosa* Sr. Presidente, tinha a 

intenção de iniciar meu pronunciamento por vários assuntos 
referentes ao Governador do ·Estado, mas o Deputado Alencar 
da Silveira acaba de me dar a idéia de começar o discurso 
falando a respeito de o Presidente da República autorizar a 
readmissão dos petroleiros grevistas, depois de terem sido 
demitidos. É aquilo que já falei: é um fato terrível o 
cidadão tirar a fotografia na cadeira de Prefeito, já depois 
de derrotado. Depois de ter feito a população passar o que 
passou por causa da greve, readmitir os p~tr?leiro~ é o 
mesmo que dizer que o Presidente da Republ1ca nao tem 
respeito pelo povo que votou nele. Eu, graças a Deus, não 
votei . 

Sr. Presidente, var1os assuntos me trazem à tribuna. 
Enquanto nosso Governador, em quem nãc votei, tem tempo de 
ir à Receita Federal entregar seu imposto de renda um dia 
antes do prazo - coisa que eu não pude fazer e duvido que 
algum Deputado tenha tido tempo para isso e lá, 

~----------------------------------------------~ 
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coincidentemente, o retrato do seu tataravô ia ser 
inaugurado, morrem crianças atacadas pela febre maculosa, 
proveniente do carrapato, já detectada há mais de três anos, 
e o Governo ainda não tomou as devidas providências. 

Notem o comentário absurdo da coordenadora de saúde daquele 
município: "A coordenadora de Epidemiologia da Vigilância 
Sanitária da Diretoria Regional de Saúde (DRS), em Teófilo 
Otôni, Márcia Otoni, informou que Novo Cruzeiro é área 
endêmica da febre maculosa e que seus moradores já estão 
conscientizados sobre as formas de prevenção". 
Sr. Presidente, esse povo não sabe nem o que é comer e vai 

saber se prevenir contra a febre maculosa? Enquanto isso, o 
Sr. Governador teve tempo para entregar sua declaração de 
imposto de renda em grande estilo. 
Sr. Presidente, enquanto tudo isso acontece, o Sr. 

Governador autoriza o BEMGE a emprestar dinheiro para o 
Clube Atlético Mineiro, que vendeu terreno, há pouco tempo, 
a um grupo imobiliário de nossa Capital, para a construção 
de um "shopping" no local onde havia o campo de futebol e 
que, por uma série de coincidências, perdas de prazo da 
Prefeitura Municipal, quando o Sr. Eduardo Azeredo era 
Prefeito de Belo Horizonte, culminou com a perda, na 
justiça, da posse do terreno por parte de nossa Prefeitura. 
Mas para a saúde não se tem dinheiro. 

Chegamos a tal absurdo, Sr. Presidente, que, em nossa 
Capital, não deveremos demorar a nos equiparar ao Rio de 
Janeiro e a São Paulo, não quanto à qualidade de evolução, 
mas, quanto à criminalidade. Veja V. Exa. que ontem o Posto 
Policial do Bairro Etelvina Carneiro, situado no Distrito de 
Venda Nova, foi assaltado por marginais, que roubaram até 
mesmo as armas dos policiais que ali se encontravam. 
Enquanto isso, Sr. Presidente, o helicóptero da policia 
civil encontra-se a serviço do Secretário Adjunto da 
Educação, do Secretário de Obras Públicas, Dr. Israel 
Pinheiro, do Secretário de Assuntos Municipais, Dr. José 
Militão, ficando à disposição dos referidos senhores das 8 
ou 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde, para levá-los a 
uma reunião política na Cidade de Santo Antônio do Rio 
Abaixo. Esse é o serviço do helicóptero da Policia Civil de 
Minas Gerais. E esse é o Governador que governa nosso 
Estado. 
Veja V. Exa. que um homem que recebeu o poder pela segunda 

vez ainda não sabe o que é governar e, talvez, não aprenda 
isso nos próximos quatro anos. É o maior absurdo que se 
comete contra a população do Estado de Minas Gerais. 

O PSDB será responsabilizado pelo aumento da criminalidade 
em Minas Gerais, pagando baixos salários à Policia Militar e 
~Policia Civil, levando nosso Estado à desorganização e à 
1nsegurança. Quanto à educação e à saúde, nem se fala. O 
PSDB será o verdadeiro responsável pelo aumento da 
crimin~lidade, pelo aumento do tráfico de drogas, pela 
inaniçao do Governo e sua equipe. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
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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 a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Assuntos Municipais -aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, 
do Projeto de Lei nQ 130/95, do Deputado Bonifácio Mourão 
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Geraldo Nascimento 
-ciência de que, conforme decisão da Bancada do PT, 
renuncia à vaga de membro efetivo na Comissão de 
Constituição e Justiça, sendo substituído pelo Deputado 
Anivaldo Coelho; Anivaldo Coelho - ciência de que renuncia à 
vaga de membro efetivo, conforme decisão da Bancada do PT, 
na Comissão de Ciência e Tecnologia, sendo substituído pelo 
Deputado Geraldo Nascimento; Gilmar Machado- solicitação de 
que, a partir desta data, seja feita alteração na composição 
da Comissão de Constituição e Justiça de modo que o Deputado 
Anivaldo Coelho assuma a vaga do PT na Comissão, 
permanecendo como suplente o Deputado Durval Ângelo; Gilmar 
Machado (2) - ciência de que, conforme decisão da Bancada do 
PT, renuncia à vaga de membro suplente na Comissão de 
Ciência e Tecnologia e solicitação de que, a partir desta 
data, seja feita alteração na composição dessa Comissão de 
modo que o Deputado Geraldo Nascimento assuma a vaga do PT, 
permanecendo como suplente o Deputado Anivaldo Coelho 
(Ciente. Cópia às Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões.); Paulo Schettino (3)- falecimento do Dr. Renato 
Divany Aragão da Silveira e do Dr. Arthur Albano, nesta 
Capital, e de Antônio Astrogildo Rabelo, em Três Pontas; 
Marco Régis - falecimento da Profa. Heloisa Helena Dife, 
Diretora da Escola Estadual Cesário Coimbra, em Muzambinho; 
e Maria Olivia falecimento de Ivan Lapertosa, nesta 
Capital (Ciente. Oficie-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
o Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de 

Lei Complementar nQ 1/95, que dispõe sobre acrescimo de 
inciso ao art. SQ da Lei Complementar nQ 37/95, de 18/2/95. 
Em discussão, o parecer. 

Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
o Deputado Gilmar Machado* Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, 
membros da imprensa, gostaríamos de, durante a discussão 
desse projeto. dizer que nosso voto, como ocorreu nas duas 
votações, no primeiro e no segundo turnos, é favorável. 

Mas o objetivo de estarmos aqui é aproveitar este esoaço 
para expressar, mais uma vez, a posição da Bancada do PT com 
referência à questão da imunidade parlamentar. Entendemos 
que a imunidade parlamentar deve ser assegurada e garantida 
a todos os parlamentares no uso de suas atribuições 
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políticas, no uso de sua expressão. Mas não deve ser 
utilizada para acobertar crimes comuns. 

No nosso entendimento, é um motivo de reflexão para esta 
Casa e que ela, de fato, possa se expressar, como vem 
fazendo, através de seu Presidente, quando do encontro de 
Presidentes das Assembléias Legislativas. Há necessidade de 
modificações urgentes para que a imunidade parlamentar não 
venha a acobertar crimes comuns. Entendemos que a justiça 
deve julgar aquelas pessoas, mesmo sendo parlamentares, por 
tudo que fazem. 

Nós, no exercício do nosso mandato, não devemos nem podemos 
utilizar esse mandato para acobertar atividades que não 
dizem respeito ao nosso trabalho. Achamos que a justiça agiu 
corretamente no caso específico do Deputado Paulo Pettersen. 
Também achamos correta a atitude da Mesa ao suspender, 
temporariamente, suas funções de 3Q-Vice-Presidente. 
Entendemos que todos têm o direito de se defender. Mas, se 
forem confirmadas todas as acusações, a Bancada do PT não vê 
outra alternativa a não ser solicitar, não só a suspensão 
temporária do Deputado, como também de suas atividades 
parlamentares. Entendemos que essas acusações ferem o decoro 
parlamentar. É preciso que esta Casa dê exemplo, e que todos 
os parlamentares que tenham qualquer acusação por crime 
comum tenham suas atividades analisadas pela justiça. Não 
podemos utilizar este espaço para cometer esse tipo de 
crime. 

Queremos ainda referendar a maneira como está sendo julgado 
o caso do Prefeito de Congonhas. Achamos que ele também deve 
ter direito de defesa, mas, se houve o crime, haverá também 
a necessidade da cassação do seu mandato por ter abusado do 
poder econômico nas eleições. Esta é a posição do PT. Que 
ele tenha o mesmo direito de defesa que Paulo Pettersen teve 
e deve continuar tendo. 

Lamentavelmente, nosso companheiro Austen não teve esse 
direito quando acusado, levianamente, pelo Secretário de 
Segurança de Minas Gerais. Ele teve seu rosto estampado nos 
jornais, e todas as emissoras de TV e rádio acusaram-no pelo 
atentado à OAB. Hoje, vemos que a Polícia Civil não provou 
nada contra aquele companheiro que foi execrado pela opinião 
pública. A Central Única dos Trabalhadores e o Sindicato dos 
Eletricitários entraram com uma representação contra o 
Secretário de Segurança Pública, pela forma com que ele 
conduziu aquele caso. 

Portanto, estamos aguardando a publicação do acórdão e de 
toda a sentença. Ao mesmo tempo, aguardaremos também a 
defesa do Deputado para, aí sim, exigir que seja cumprido 
aquilo que determina o nosso Regimento. Queremos que esta 
Casa reflita. Precisamos assegurar nosso direito de 
imunidade no exercício do mandato, mas os crimes comuns 
devem ser julgados pela justiça comum. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) Não há 

outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
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votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Paus~.) Aprovado. À sanção. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado 

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 
214/95, que institui o passe livre nos ônibus coletivos 
urbanos nos períodos de campanha de vacinação. Em votação, o 
requerimento. Inclua-se o projeto em ordem do dia para os 
fins do art. 288 do Regimento Interno. · 

- A seguir, são deferidos, cada um por sua vez, nos termos 
do art. 1Q e seu parágrafo único da Deliberação da Mesa nQ 
1.191, os Requerimentos de Emancipação nQs 165/95, do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, referente aos Distritos de 
Cachoeira de Santa Cruz e de São José do Triunfo, no 
Município de Viçosa; 166/95, do Deputado Romeu Queiroz, 
referente ao Distrito de Marilândia, no Município de 
Itapecerica; 167/95, ~~Deputado Gil Pereira, referente aos 
Distritos de Aparecida do Mundo Novo, de São Pedro da Garça 
e de Santa Rosa de Lima, no Município de Montes Claros; 
168/95, do Deputado Ermano Batista, referente ao Distrito de 
Queixada, no Município de Novo Cruzeiro; 169/95, da Deputada 
Elbe Brandão, referente aos Distritos de Quem-Quem e dE 
Barreiro da Raiz, no Município de Janaúba; 170/95, da 
Deputada Elbe Brandão, referente aos Distritos d~ Cond~do do 
Norte e de Olímpio Campos, no Município de Sao Joao da 
Ponte; 171/95, do Deputado Péricles Ferreira, referente ao 
Distrito de Nova Matrona, no Município de Salinas; 172/95, 
do Deputado Carlos Pimenta, referente ao Distrito de Santo 
Antônio dos Campos, no Município de Divinópolis; 173/95, do 
Deputado Paulo Pettersen, referente aos Dis~r~t?s de 
Alvorada e de Ponte Alta de Minas, no Mun1c1p10 de 
Carangola; 174/95, do Deputado Marcelo Cecé, referente aos 
Distritos de J.K. e de Angueretá, no Município de Curvelo; 
175/95, do Deputado Kemil Kumaira, referente aos Distrit?s 
de Ponto do Marambaia e de Maranhão, no Município de Cara1; 
176/95, do Deputado Paulo Schettino, referente ao Distrito 
de Piedade do Paraopeba, no Município de Brumadinho; 177/95, 
do Deputado José Henrique, referente ao Distrito d~ Ravena, 
no Município de Sabará; 178/95, do Deputado Si~ao P~dro 
Toledo, referente aos Distritos de Crisólia e de Sao Jose do 
Mato Dentro, no Município de Ouro Fino; e _179/9~, do 
Deputado Ivo José, referente ao Distrito d~ Sao _Jo~o do 
Paraíso da Barra, no Município de Japu (A Com1ssao de 
Assuntos Municipais.). 

- Ato contínuo, são submetidos a votação e aprovados, cada 
um por sua vez, na forma regimental, requerimentos dos 
Deputados Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ~o 
Ministro dos Transportes para que o Governo Fed~ral rea~al1e 
a questão da paralisação da navegação no rio Sao Fr~nc1sco, 
no trecho compreendido entre Pirapora, MG, e Juaze1ro, BA, 
como forma de se reiniciarem os trabalhos de t~anspor~e 
comercial naquela área; e Marcelo Gonçalves, _P~dlndo se~a 
encaminhado oficio ao Presidente do TRE-MG, sol1c1tando seJa 
incluída entre as metas prioritárias do órgão a criação de 

É~--------------------------------------------------~ 
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seção eleitoral no Bairro Magalhães, no Município de Pedro 
Leopoldo; e da Comissão de Assuntos Municipais (13), 
contendo solicitação ao TRE-MG para realização de consulta 
plebiscitária à população dos Distritos de Varjão, quanto à 
sua emancipação do Município de São Gonçalo do Abaeté; de 
Campo Azul, quanto à sua emancipação do Município de 
Brasília de Minas; de Nova Esperança e de Ermidinha, quanto 
à sua emancipação do Município de Montes Claros; de Mercês 
de Água Limpa, quanto à sua emancipação do Município de São 
Tiago; de Orizânia, quanto à sua emancipação do Município de 
Divino; de José Raydan, quanto à sua emancipação do 
Município de Santa Maria do Suaçui; de Melo Viana, quanto à 
sua emancipação do Município de Esmeraldas; de Pai Pedro, 
quanto à sua emancipação do Município de Porteirinha; de 
Nova Porteirinha, quanto à sua emancipação do Município de 
Porteirinha; de São Sebastião do Sacramento, quanto à sua 
emancipação do Município de Manhuaçu; de Frei Lagonegro, 
quanto à sua emancipação do Município de São José do Jacuri; 
de Missões, quanto à sua emancipação do Município de 
Itacarambi; e de Fonseca, quanto à sua emancipação do 
Município de Alvinópolis (Oficie-se.). 

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

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

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

da presente reunião o Projeto de Lei Complementar nQ 1/95, 
em virtude de sua apreciação na reunião realizada ontem, à 
noite. 

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

Lei nQ 42/95, do Deputado João Batista de Oliveira, que 
institui o Cadastro dos Beneficiários dos Programas 
Estaduais de Habitação Popular. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de 
Administração Pública e de Defesa do Consumidor opinam pela 
sua aprovação. Em discussão. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Á 
Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 23/95, do 
Deputado Ivo José, que dispõe sobre a criação das áreas de 
proteção ambiental das lagoas marginais do rio Piracicaba e 
de seus afluentes e dá outras providências. A Comissão de 
Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto com as Emendas 
nQs 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas nQs 1 e 2. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. Aprovadas. Fica, portanto, 
aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 23/95 com as 
Emendas nQs 1 e 2. À Comissão de Redação. 
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3ª PARTE (GRANDE EXPEDIENTE) 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2ª parte, 

a Presidência passa à 3ª parte da reunião e concede a 
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

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

de Oliveira. 
o Deputado João Batista de Oliveira* Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, trabalhadores da imprensa aqui 
presentes, senhoras e senhores visitantes, minha presença 
nesta tribuna tem, hoje, o propósito de reavivar na memória 
desta Casa a lembrança de uma promessa grandiosa feita ao 
povo de Minas Gerais. Uma promessa que não foi, afinal, 
cumprida, pois o Projeto de Lei nQ 2. 116, de 6/12/89, que a 
continha, não prosperou em sua forma original. E, não 
estando obrigado por uma lei, o Estado, lamentavelmente, se 
sentiu desobrigado de cumprir um compromisso que tinha, 
pública e solenemente, firmado com seus cidadãos. 

Ainda hoje não está de todo esclarecido o verdadeir9 
interesse do Palácio da Liberdade naquele final de 1989. E 
certo, no entanto, que um aumento de imposto tramitou e foi 
aprovado nesta Casa, naquela época, com o objetivo de dotar 
o Estado de recursos para o financiamento de projetos 
relevantes de construção de moradias populares, para serem 
comercializadas "em condições sociais". 

A exposição de motivos que acompanhava o já citado projeto 
não deixava dúvidas quanto à manifesta intenção do Executivo 
Estadual no final de 1989: 

**"Com efeito, com a proposta elevação, em 1(um) ponto 
percentual, da alíquota do ICMS, nas operações e prestações 
dentro do Estado, espera o Executivo atingir tal finalidade 
mediante transferência adicional de recursos à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, cuja carteira própria 
se encarregará de implementar programa especifico de 
financiamento de construção de conjuntos habitacionais. 

A pretendida viabilização legal não encontra empecilho no 
inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal. Com o 
aguardado acréscimo na arrecadação do tributo, virtualmente 
contará o erário com maior disponibilidade financeira, que 
propiciará ao Executivo contemplar com recursos 
substanciados os programas sociais reputados mais 
relevantes, dentre estes, prioritariamente, o incremento à 
construção de moradias às categorias carentes". 

O fato, senhores, é que, com o aval desta Casa, a aliquot~ 
do ICMS subiu de 17 para 18% e continua nesse patamar ate 
nossos dias -primeiramente, garantida pela Lei nQ 10.091, 
de 29/12/89 (oriunda do Projeto de Lei nQ 2.116/89), e 
agora, pela Lei nQ 10.562, de 27/12/91. 

Com a elevação da alíquota do ICMS, os cofres do Estado se 
abarrotaram e continuam se abarrotando. Minas Gerais, no 
entanto, desdenhou a elaboração de uma política habitacional 
abrangente e não cumpriu tampouco a intenção publicamente 
expressa de aplicar em moradia popular "o montante 

~----------------------------------------------~ 
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equivalente aos recursos provenientes da elevação da 
alíquota do imposto". 
Se esse compromisso caiu no esquecimento das administrações 

que se sucederam à frente do Executivo mineiro de 1989 para 
cá, não foi esquecido pela sociedade. É fato de fácil 
comprovação que a lembrança dos prometidos recursos 
provenientes da elevação da alíquota do ICMS em um ponto 
percentual, para construção de casas populares continua viva 
no seio dos movimentos que lutam pela moradia. Continua, 
também, alimentando os sonhos e as esperanças de milhões de 
cidadãos cuja situação de exclusão social não lhes permitiu 
ainda a conquista, por seus próprios meios, do direito 
elementar de acesso à casa própria. 

Nós, homens públicos, se não temos o amparo de uma lei para 
exigir que o compromisso assumido publicamente pelo Palácio 
da Liberdade com seus cidadãos seja cumprido, temos a 
obrigação moral e ética de zelar para que as expectativas 
publicamente criadas pelos homens que sucessivamente se 
encarregam da condução do Estado sejam efetivamente 
atendidas. 

Ainda que a promessa em questão tenha sido um artifício, 
uma trapaça para favorecer a aprovação urgente de matéria do 
interesse do Poder Executivo, não estamos libertos do dever 
moral de ex1g1r que a palavra empenhada, o compromisso 
publicamente firmado seja efetivamente cumprido. 

Não me venham argumentar que a vinculação entre o aumento 
da alíquota do imposto e o financiamento de moradias 
populares não pode constar em lei, por absoluta 
inconstitucionalidade. A validade desse argumento é apenas 
parcial. Todos sabemos que imposto é imposto até o momento 
de ser cobrado. Quando entra nos cofres do Tesouro do 
Estado, consta apenas como recurso. 

Não me venham dizer, também, que, não constando em lei, a 
vinculação entre os recursos provenientes da elevação da 
alíquota do imposto e a construção de casas populares, tal 
qual como prometida, não pode ser efetivada. Estamos 
cansados de saber que a inexistência em lei daquela 
vinculação não impossibilita o Estado de destinar os 
recursos.obtidos com o aumento da alíquota do ICMS à 
construção de casas populares. Nada, nada mesmo impede o 
Estado de fazê-lo. 
Tanto não impede que o próprio Estado aceita essa 

vinculação ao admitir, no relatório da COHAB-MG de 1991-
1994, o ICMS como fonte de financiamento de moradias 
populares. O baixo percentual do imposto aplicado nessa 
área, muito abaixo do ponto percentual prometido, não 
desmente a citada vinculação. 

Atrevo-me a indagar qual seria o panorama da habitação no 
Estado se aquele ainda hoje sonhado e justamente 
reivindicado "montante equivalente aos recursos provenientes 
da elevação da alíquota do ICMS" tivesse sido aplicado na 
construção de moradias populares. Esse é um cenário que não 
é impossível de ser imaginado. Basta que examinemos a 
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arrecadação total do imposto no período 1990-1994, conforme 
dados oficiais fornecidos pela Secretaria da Fazenda. 

Nos últimos 5 anos, o Estado de Minas Gerais arrecadou o 
total de R$15.474.579.000,00 com a cobrança do ICMS. Um 
ponto percentual desse montante representa um total de 
R$859.658.000,00, quantia que se obtém dividindo o total do 
imposto arrecadado no período por 18. 
Dividindo-se o valor apurado com a elevação da alíquota do 

ICMS no período 1990-1994, ou seja, R$859.658.000,00, pelo 
preço médio de uma casa popular (R$5.000,00), ficamos 
sabendo que esse montante poderia ter financiado a 
construção de 171.939 moradias nos~ :imos 5 anos. 

Se o compromisso assumido pelo ~stado estivesse sendo 
honrado, Minas Gerais teria construido um total de 34.378 
moradias de padrão considerado popular por ano, 2.865 por 
mês e 95 por dia. 

Mas, ao invés de se ater ao compromisso que assumiu, o 
tímido programa de moradia popular praticado no Estado nos 
últimos 4 anos tornou possível a construção de apenas 8.069 
casas, conforme relatório de atividades divulgado no final 
do ano passado pela Companhia Habitacional do Estado de 
Minas Gerais - COHAB-MG. Destas, somente 3.646 unidades 
foram construídas com recursos exclusivamente oriundos do 
ICMS; as outras 4.423 foram financiadas com o auxilio de 
verbas federais, de Prefeituras e de financiamentos 
externos. 

As 3.646 casas construídas exclusivamente com recursos do 
ICMS representam apenas 2,64% das casas que o Estado poderia 
ter construido com dinheiro do tributo no período 1990/1994. 

Conforme admitiu o próprio Secretário de Habitação, Sílvio 
Mitre, em seu discurso de posse, existe hoje em Minas Gerais 
uma demanda habitacional da ordem de 1.100.000 casas 100.000 
dos quais só em Belo Horizonte. A continuar como está, 
financiando uma média de 1.613 novas moradias por ano, com 
recursos de variadas fontes, o Governo do Estado de Minas 
Gerais levará 681 anos para zerar esse imenso déficit. 

Se estivesse aplicando os recursos oriundos da elevação em 
um ponto percentual da alíquota de ICMS, o Estado, contando 
exclusivamente com esses recursos, estaria atacando de 
frente o problema habitacional mineiro. 

Mas, meus caros e ilustres colegas desta Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais e companheiros dos 
movimentos de luta pela moradia que hoje nos visitam, não é 
hora para frustrações diante da constatação do muito que 
poderia ter sido feito e não foi. Este é o momento de 
avançarmos na cobrança das promessas dos governantes, que 
grande expectativa criaram no. povo mineiro, e até hoje não 
começaram a ser cumpridas. E o momento desta Casa se 
posicionar, de exigir - e até mesmo de se redimir diante da 
população se, por ventura, ela tiver tomado parte no 
descumprimento do acordo - que o compromisso assumido por 
Minas com seus cidadãos seja efetivamente cumprido. Temos 
que lembrar a este Plenário que as únicas coisas que impedem 
que esse compromisso seja honrado são as já históricas 
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insensibilidade e a falta de vontade política do Palácio da 
Liberdade. 

Pouco, muito pouco importa que o governante que assumiu 
publicamente o compromisso com o povo excluído e sem-casa 
destas Minas Gerais Ja não esteja mais no Palácio da 
Liberdade. O que temos a considerar é que o compromisso 
assumido não é de responsabilidade apenas daquele ocasional 
governante. Ele é de responsabilidade de uma instituição 
permanente e eivada de transcendência chamada Estado de 
Minas Gerais. 

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
É pública e notória a insensatez com que o Governo Newton 
Cardoso administrou Minas Gerais. Esse 1% que foi criado na 
nossa época, quando era Deputado Estadual, para construir 
casas populares em Minas Gerais foi usado para tudo, menos 
para se construir casas. Mas não foi só no Governo Newton 
Cardoso. No Governo passado, não se construiu casa alguma e, 
no atual, onde a única coisa que o Governador sabe fazer é 
passear de helicóptero e de avião para assistir corrida de 
Fórmula 1 e entregar declaração de imposto de renda- aliás, 
pergunto ao Deputado João Batista se ele já teve temoo de ir 
pessoalmente entregar a sua declaração de imposto dE renda. 

O Deputado João Batista de Oliveira- Não. 
O Deputado Irani Barbosa Só o Governador tem. E, 

coincidentemente, havia um retrato lá do seu tataravô, para 
ser inaugurado na hora em que ele chegou. É uma coisa 
incrível que acontece. Queria saber se o Governador entregou 
a declaração passada, quando Prefeito de Belo Horizonte, 
para fazer média com a população, pois ele quer governar em 
cima da mídia. Este Governador, que está se fazendo de 
bonzinho, não vai construir casas com esse 1%, porque não 
está, também, aplicando na saúde. O dinheiro da saúde é o 
que o Governo Federal transfere a Minas Gerais. O Governador 
de Minas não sabe o que é governar, pois não foi eleito, 
ganhou o mandato de presente. Foi eleito pelo ex-Governador 
Hélio Garcia, que sempre teve prestigio e trabalho. Mas, 
infelizmente, ele já nos deixou uma tralha- Newton Cardoso 
- e, agora, deixa-nos um espantalho, que só sabe fazer pose 
para fotografia. E é muito difícil vermos a população de 
Minas Gerais à mercê de um Governo como esse. Precisamos, 
hoje, conscientizar a Assembléia Legislativa de que Minas 
Gerais não tem Governador, está acéfala. Muito obrigado. 

O Deputado João Batista de Oliveira- Agradeço o aparte do 
Deputado e passo à leitura da parte final. 

Temos que ter claro diante de nós que o Governador de 1989, 
quando firmou o público compromisso com a sociedade mineira, 
não o fez em nome próprio, valendo-se da sua condição de 
cidadão comum. Sobre esse governante e o ato por ele 
assinado, pairava inequivocadamente a sua condição de 
representante legal do Estado de Minas Gerais e de suas 
permanentes instituições. 
Ele, de fato, encarnava os poderes do Estado, a vontade de 

Minas e, em seu nome, se pronunciava. Como seu legitimo 
representante, firmava compromissos, propunha iniciativas e 

.. 
·~ . ., 
E 
~ 
E 

C> 

0/> 

"' E 
C> 

:-0 
(f) 

C> 
'C ., .. 
·~ ., 
c; 
o. 
o 
V> 
0/> 
C> c. 
.§ 

131 

acordos com a sociedade, cujas aspirações tinha o dever e o 
privilégio de representar. 

Assim, não me parece um absurdo solicitar à administração 
que acaba de assumir a condução dos interesses das nossas 
Minas Gerais que, com os meios publicamente prometidos, 
realize o sonho e o direito de milhões de mineiros, da 
capital e do interior, de ter sua própria casa. Um direito 
elementar, básico para que qualquer pessoa possa assumir 
plenamente a sua condição de cidadão e dignamente cumprir o 
seu destino, realizar o seu projeto de vida. 

Tenho convicção de que o cumprimento do compromisso 
assumido por Minas com seu povo, de proporcionar a casa 
própria a quem dela precisar, é parte da responsabilidade da 
nova administração estadual. Entendo, também, que não 
aceitar essa responsabilidade é deixar-se jogar na vala 
comum que a história reserva para todos aqueles governantes 
que pactuam com a mentira e elegem a enganação como método 
de governo. 

Ou, quem sabe, insensível com a sorte de milhões de 
mineiros e sem vontade política de resolver definitivamente 
a questão habitacional, o Estado volte atrás e elimine da 
alíquota do ICMS aquele 1% cobrado a mais, que geraria os 
recursos para o financiamento de um abrangente programa 
estadual de habitação popular. 

Não há nenhum sentido em manter no patamar de 18% a 
alíquota do ICMS, que tanto penaliza as atividades 
produtivas e compromete a geração de empregos em Minas, se o 
objetivo público principal que determinou seu acréscimo não 
pode ser realizado nos últimos cinco anos. 
Ilustres colegas, tenho o prazer de comunicar que 

apresentarei nesta Casa requerimento ao Exmo. Sr. Governador 
do Estado solicitando as seguintes providências: aplicação 
imediata do montante de recursos correspondentes a 1% da 
arrecadação do ICMS para o financiamento de casas populares, 
de acordo com os termos do Projeto de Lei nQ 2. 116, de 
6/12/89. E, na impossibilidade de destinação daquele 
percentual para o programa estadual de habitação popular, 
redução imediata da alíquota de ICMS de 18% para 17%, 
retirando da sociedade um ônus que não atende à finalidade 
para o qual foi instituído. Conto com o apoio de todos. 
Gostaria de agradecer a atenção de todos e dizer que o 

levantamento que fizemos não inclui os meses de 1995. Temos 
a expectativa de que o Governador Eduardo Azeredo assuma 
esse compromisso e aplique o dinheiro, senão esta Casa se 
sentirá na obrigação de votar uma lei que reduza a alíquota. 
A sociedade está pagando imposto para a construção de casa 
própria e essa arrecadação não está sendo aplicada. 

Não podemos perpetuar aquilo que vem sendo um calote 
aplicado ao contribuinte. Em nome das pessoas pobres, dos 
desabrigados, aumenta-se a alíquota de imposto, 
justificando-se que casas populares serão construídas, e não 
se constrói nada. Acredito que já há motivo para se fazer 
uma devolução, já que o imposto encontra-se embutido no 
preço da mercadoria. Se o Sr. Governador não se dispuser a 
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aplicar a tabela de quitação, esta Casa, que aprovou essa 
lei, por uma questão de honra perante a sociedade, sentir-
se-á na obrigação de revogá-la como forma de pedir desculpas 
ao povo de Minas Gerais pelo engodo, pelo golpe aplicado na 
população. Muito obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 
**-Publicado de acordo com o texto original. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob) - Não havendo 

outros oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião e 
convoca os Deputados para a ordinária de debates de amanhã, 
dia 2, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das· 
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Jorge 
Eduardo de Oliveira e J?rge Hannas, membros da Comissão 
supracitada. Havendo numero regimental. o Presidente, 
Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência 
lê os ofícios do pediatra João Bernardo F. Alhais, sugerindo 
à Comissão de Saúde que comemore os quinze anos de luta e a 
vitória contra a poliomielite no Brasil e em Minas Gerais. e 
da Sra. Ana Christina Mageste Castelar Campos, Diretora do 
Centro Psicopedagógico, que expressa o pedido de uma criança 
de 7 anos, Graig Shergold, que tem tumor no cérebro e 
gostaria de ver incluído seu nome no Guiness Book of Records 
pelo maior número de votos de pronto restabelecimento 
recebidos por uma única pessoa. A Presidência solicita à 
assessoria que tome as devidas providências. A seguir. o 
Presidente passa à discussão e à votação de proposições de 
autoria da Comissão. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira 
apresenta dois requerimentos: o primeiro por meio do qual 
solicita que se convide o Sr. Roberto Porto Fonseca, 

,Superintendente da Fundação Ezequiel Dias, para informar 
sobre seu trabalho e planos de atuação à frente da FUNED, 
bem como sobre o resultado de sua última viagem a Cuba; o 
segundo por meio do qual solicita sejam convidados os Srs. 
Christiano Bicalho Canedo. Secretário Adjunto da Secretaria 
de Estado da Saúde, e Célio de Oliveira, Presidente da 
Cardiominas, para informar sobre a destinação dos 
equipamentos adquiridos para o hospital. bem como sobre o 
atual estágio da construção de seu prédio. Submetidas a 
votação, as proposições são aprovadas. Ato contínuo, a 
Presidência comunica que os avulsos do Projeto de Lei nQ 
234/95, que estabelece as diretrizes para o orçamento fiscal 
e de investimento nas empresas controladas pelo Estado de 
Minas Gerais, para o exercício de 1996, estão à disposição 
da Comissão. Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e 
à votação de proposições que dispensam a apreciação do 
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Plenário. O Deputado Luiz Antônio Zanto emite pareceres 
mediante os quais opina pela aprovação dos Projetos de Lei 
nQs 32/95, este no 2Q turno. 97, 128, 150 e 152/95, no 1Q 
turno. O Deputado Jorge Hannas emite pareceres mediante os 
quais opina pela aprovação, no 1Q turno, dos Projetos de Lei 
nos 81, 102, 135, 143, 153, 181, 189/95 e 154/95, este com a 
Emenda nQ 1. o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira emite 
pareceres mediante os quais opina pela aprovação, no 1Q 
turno, dos Projetos de Lei ngs 82, 100, 147, 158 e 179/95, e 
90, 107. 142 e 188/95, estes quatro últimos com emendas que 
receberam o no 1. O Deputado Marco Régis emite pareceres 
mediante os qÜais opina pela aprovação, no 1Q turno, dos 
Projetos de Lei nQs 127, 151 e 170/95, e 99 e 145/9~, com 
Emenda~ que receberam o nQ 1. Submetidas a discussao ~a 
votaçâc cada uma por sua vez, são essas proposiço~s 
aprovadas. O Deputado Luiz Antônio Zanto solicita se]~ 
tornado em diligência o Projeto de Lei nQ 146/95, _o que_e 
deferido pelo Presidente. A Presidência submete a d1scussa~ 
e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Le1 
nQs 20 e 25/95, os quais são aprovados. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares. convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 1Q de junho de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente Jorge Hannas Antônio 

Roberto. 
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
GAMELEIRAS, NO MUNICiPIO DE MONTE AZUL - REQUERIMENTO NQ 

131/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
o processo de emancipação do Distrito de Gameleiras, no 

Município de Monte Azul, recebido mediante requerimento do 
Deputado Jairo Ataide, vem a esta Comissão para r~ceber 
parecer nos termos do art. 103, III, "b", do Reg1mento 
Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 18/ 1/95 . 

Fundamentação o processo em análise foi apresentado tempestivamente. 
atendendo, portanto, ao prazo ~eterminado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. . . _ 

Encontra-se anexada ao processo a ata de const1tu1çao da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (ás f 1 s. 4-v e 5-v). . 

A representação vem assinada por 651 eleitores (~s fls. 13 
a 30) número que supera a exigência de 7% do e1e1torado do 
distrito na última eleição realizada no município. e a 
entidade que se responsabilizo~ pela idoneidade das 
assinaturas encontra-se legalmente constitu'Ca, tendo 

L---------------------------------~ 
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apresentado a ata da eleição e termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (a fls. 33-v). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 6) comprova a 

existência de 3.309 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Monte Azul atesta a 
existência de mais de 400 moradias no Distrito de Gameleiras 
(a fls. 7), _número que supera o exigido por lei. 
C?ns!am: a1nda, no processo as certidões que atestam a 

ex1stenc1a de posto de saúde, cemitério, escola pública de 
1Q grau_ complet?, bem co~o a. presença de serviços de 
~elefo~1a, corre1os, energ1a eletrica e abastecimento de 
agua (as fls. 7 a 12). 
Veri~i~amos, ~a~bém, estar anexado ao processo o mapa com a 
des~r1çao de l1m1tes ~laborado pelo Instituto de Geociências 
Apl1~ada~- IGA- (a~ fls. 40 a 43), além do inventário 
pat~1mon1al dos bens moveis e imóveis municipais localizados 
n~ ar~a. emancipanda (às fls. 35, 36 e 39) e a relação 
~1scr1~1nada dos servidores municipais lotados na referida 
area (as fls. 37 e 38). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

E~mo. Sr. _Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
M1nas Gera1s: 

A Comissão de Assunt?s Municipais e Regionalização requer a 
~- ~xa .. na forma reg1mental e em observância ao disposto no 
1n~1so II~ do art. _7~ da Lei Co~plementar nQ 37, de 18/1/95, 
se]~ _env1ado of1c10 ao Tr1bunal Regional Eleitoral 
sol1c1t~ndo a realização de consulta plebiscitária à 
populaç~o_d? Distrito de Gameleiras quanto à sua emancipação 
do _M~n~c1p1o de Monte Azul, passando a constituir o 
Mun1c1~1o de Gameleiras, com sede na localidade de 
Gamele1ras. 
Sal~ das Comissões, 31 de maio de 1995. 
J?se Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues relator 

Cleuber Carneiro- Elbe Brandão- João Batista de Oliveira. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 203/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do D~putado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de 

lei _em estudo obJetiva declarar de utilidade pública o 
Mov1mento Comunitário do Bairro Santa Cruz com sede no 
Município de Belo Horizonte. ' 

Após publicado, foi o projeto encaminhado nos termos 
regime~tais, à Comissão de Constituição e 'Justiça que 
concl~1u por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legal1dade. 
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 

sobre a matéria no 1Q turno conforme dispõe o art. 104, I, 
"a", do Regimento Interno. ' 

Fundamentação 
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A referida entidade tem por objetivo planejar, coordenar e 
administrar as ações definidas pelos seus associados e 
moradores, em assembléias, para proporcionar melhores 
condições de vida à comunidade. 

Dessa forma, oportuno se faz declará-la de utilidade 
pública. 

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

203/95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 2 de junho de 19S~. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 59/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

A propos1çao em tela, do Deputado Wanderley Ávila, pretende 
seja declarado de utilidade púbica o Grande Oriente de Minas 
Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Aprovado o projeto no 1Q turno sem emendas, cabe a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para o 2Q 
turno, cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
A entidade em estudo, fundada em 1~-: é uma sociedade 

civil sem fins lucrativos e tem por oc_ ':ivo a beneficência 
e a difusão da cultura maçônica. 
Pela ação que vem desenvolvendo em sua comunidade, faz jus 

ao título de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 59/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 2 de junho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 88/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivo José, o Projeto de Lei nQ 88/95 
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de Betim- com sede no 
Município de Betim. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, 
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, cabe, 
agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria no 2Q turno, nos termos regimentais. 

Atendendo ao disposto no § 1Q do art. 196 do Regimento 
Interno, elaboramos a redação do vencido, que segue em ar' J 
e é parte integrante deste parecer. 

Fundamentação 
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a 

matéria, é pertinente declarar de utilidade pública a 
entidade mencionada, tendo em vista a relevância dos 
trabalhos de reabilitação, educação e inserção do 
excepcional na sociedade, promovidos por ela. 

Conclusão 
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 88/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 2 de junho de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

Redação do vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 88/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Betim -, com sede no Município de 
Betim. 
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 Betim -, 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. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 

1/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei Complementar nQ 1/95, de autoria do 
Deputado Anderson Adauto, que altera a Lei Complementar nQ 
37, de 18 de janeiro de 1995, que dispõe sobre a criação, a 
incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios e dá 
outras providências, foi aprovado no 2Q turno, com a Emenda 
nQ 1 ao vencido no 1Q turno. 
Vem, agora, o projeto a esta 

segundo a técnica legislativa, 
adequada, nos termos do art. 
Interno. 

Comissão, a fim de que, 
seja dada à matéria a forma 
270, § 1Q, do Regimento 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 1/95 
Altera a Lei Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, 

que dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de municípios e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ Ficam acrescentados ao art. 5Q da Lei 

Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, os incisos IV, 
V, VI e VII, com~ seguinte redação: 

"Art. 5Q - .............................................. . 
IV - a perda de distrito industrial; 
v - a perda de mais de 801. (oitenta por cento) de sua área 

territorial, tomando-se como referência aquela existente em 
1Q de janeiro do segundo ano posterior ao das últimas 
eleições municipais; 
VI - a perda, por emancipação, de mais de 3 (três) 

distritos no mesmo ano; 
VII - a perda de mais 

receitas correntes e de 
a média da arrecadação 
anteriores ao inicio do 
partes.". 

de 701. (setenta por cento) de suas 
capital, tomando-se como referência 
dos 3 (três) exercícios financeiros 
processo, salvo acordo entre as 
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Art. 2Q Ficam acrescentados ao art. 5Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, os§§ 3Q, 4Q e 
5Q, com a seguinte redação: 

"Art. 5Q - .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·: · · · · · · · 
$ 3Q - Considera-se distrito industrial, para os f1ns desta 

lei, aquele projetado e implantado pela Companh~a de 
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG - ha pelo 
menos 2 (dois) anos, que esteja em pleno e in~nterrup~o 
funcionamento e cuja área efetivamente industrial1zada seJa 
superior a 501. (cinqüenta por cento) de sua base 
territorial. . 

$ 4Q - Admitir-se-á a perda, por emancipação. de ate 4 
(quatro) distritos de um mesmo município, desde_que ocorra a 
fusão de pelo menos 2 (dois) deles para formaçao de um novo 
município. . 

§ 5o - No caso em que a emancipação pretendida por do1s ou 
mais- distritos de um mesmo município importe, em. ~eu 
conjunto. no descumprimento de qualquer ~as con~1çoes 
previstas nos incisos v, VI e VII deste art1go, s~ra da~a 
preferência aos distritos cuja zona urbana esteJa. ~a:s 
distante, em linha reta, da zona urbana da sede do mun1c1plO 
remanescente.". 
Art. 3o -Os incisos I e II do art. 7Q da Lei Complementar 

nQ 37, -de 18 de janeiro de 1995, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 7o- ................................. · · · .. · · · · · · · · 
I - formação de uma comissão emancipacionista, que se 

responsabilizará pela organização do~. do~umen~os 
necessários, por seu encaminhamento a Assemblela Leg1slat1va 
e pelo acompanhamento do pr~cesso em t~~as as f~ses;. 

II encaminhamento a Assemble1a Leg1slat1va de 
representação assinada por, no mínimo, 7% (sete por cento) 
dos eleitores inscritos na área territorial a ser 
emancipada, identificados por meio do número do títu~o de 
eleitor, da seção e da zona eleitoral, em lista org~n:zad~ 
por entidade legalmente constituída, que se responsab1~1zara 
pela idoneidade das assinaturas, dispensado o reconhec1mento 
de firmas, e instruída com: 

a) os documentos de que trata o parágrafo único do art. 3Q 
desta 1 e i; 

b) cópia autenticada da ata de constituição da comissão 
emancipacionista, registrada em cartório de títulos e 
documentos; 

c) cópia autenticada da ata da eleição da diretoria 
entidade que se responsabilizar pelas assinaturas 
representação, registrada em cartório de títulos 
documentos; 

da 
da 

e 

d) cópia autenticada do cartão de Cadastro Geral de 
Contribuintes - CGC-. ou cop1a do estatuto registrado em 
cartório de títulos e documentos, da entidade mencionada na 
alínea anterior.". 

Art. 4Q Ficam acrescentados ao art. 7Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, os incisos III 

~--------------------------------------
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e IV, com a seguinte redação, e renumerados os demais 
incisos: 

"Art. 7Q - ........................................... · · ·. 
III - recebimento, mediante requerimento de Deputado, da 

representação, acompanhada da documentação mencionada no 
inciso anterior; 

IV - encaminhamento do processo à Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização da Assembléia Legislativa, para 
diligências e instrução complementar, com a seguinte 
documentação: 

a) mapa da área emancipanda, elaborado pelo Instituto de 
Geociências Aplicadas - IGA -, acompanhado da proposta de 
alteração de limites; 

b) inventário patrimonial dos bens móveis municipais 
localizados na área emancipanda; 
c) relação discriminada dos servidores municipais lotados 

na área emancipanda;". 
Art. 5o Ficam acrescentados ao art. 7Q da Lei 

Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, os §§ 1Q, 2Q, 
3Q e 4Q, com a seguinte redaç2:. e fica transformado o 
parágrafo único em § 5Q: 

"Art. 7Q - .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
§ 1Q - Considera-se iniciado o processo de criação de 

município com o protocolo do requerimento em conformidade 
com o disposto no inciso III. 

§ 2Q - Havendo mais de uma comissão emancipacionista na 
mesma área emancipanda, terá precedência aquela cuja 
representação tenha sido recebida em primeiro lugar pela 
Assembléia Legislativa, nos termos do parágrafo anterior. 

§ 3Q - Na ocorrência da hipótese prevista no § 2Q, as 
representações que se seguirem à primeira serão a ela 
anexadas e, em caso de afastamento da comissão anterior, 
consideradas sucessivamente, segundo a ordem de sua 
apresentação. 

§ 4Q - O fim da legislatura não ocasionará o arquivamento 
dos processos em tramitação.". 

Art. 6Q -O art. 8Q da Lei Complementar nQ 37, de 18 de 
janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8Q -O município a que pertencer a área emancipanda 
poderá contestar, junto à Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização da Assembléia Legislativa, os dados 
apresentados, até a aprovação, pelo Plenário da Assembléia 
Legislativa, do requerimento de que trata o inciso v do art. 
7Q, cabendo-lhe o 6nus da prova. 
Parágrafo único - Após ter sido protocolado requeri-mento 

de que trata o§ 1Q do art. 7Q e enquanto tramitar o projeto 
de lei mencionado no inciso IX do referido artigo, é vedada 
ao município a edição de lei que crie, organize ou suprima 
distrito ou que altere seus 1 imil:es. ". 
Art. 7Q -No caso de processos em tramitação na Assembléia 

Legislativa na data de publicação desta lei e cujo 
requerimento de solicitação de plebiscito já tenha sido 
aprovado pelo Plenário, a representação mencionada no § 2Q 
do art. 5Q da Lei Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 
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1995, poderá ser apresentada até o encerramento da discussão 
no 2Q turno do projeto de lei de emancipação, desde que 
pertinente às circunstâncias acrescidas pelo art. 1Q desta 
lei. 
Art. 8Q -Os processos, em qualquer fase de tramitação na 

Assembléia Legislativa na data de publicação desta lei, 
sujeitam-se às condições estabelecidas pela Lei Complementar 
no 37, de 18 de janeiro de 1995, e por esta lei. 
Art. 9Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1Q de maio de 1995. 
Maria Olivia, Presidente- José Maria Barros, relator 

Elbe Brandão. 

~----------------------------------------~ 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 2 DE JUNHO DE 1995 

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

Ata - 2ª Fase: Abertura de inscrições - Palavras do Sr. 
Presidente - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Ibrahim Jacob- Almir 

Cardoso- Anivaldo Coelho- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Dimas Rodrigues - Elbe Brandão- Geraldo Santanna Gil 
Pereira- Gilmar Machado - Hely Tarquínio- Jorge Hannas-
José Braga- José Henrique- Kemil Kumaira- Leonídio Bouças 
-Maria Olívia- Miguel Barbosa -Miguel Martini - Olinto 
Godinho Péricles Ferreira Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Helvécio- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) -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 nossos trabalhos. Com a palavra, 
a Sra. 2ª-Secretária, para proceder à leitura da ata da 
reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

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

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

2ª Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente Não havendo oradores inscritos a 
Presidência passa à 2a fase do Pequeno Expedie~te, 
compreendendo a leitura de comunicações e pronunciamento de 
Líder~s inscritos. Estão abertas as inscrições para o 
exped1ente da próxima reunião ordinária. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que termina hoje, dia 2, 

às 19 _horas, o prazo para apresentação de emendas, na 
Comíssao de Fiscalização Financeira, ao Projeto de Lei nQ 
234/95 (Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO -). 

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

Líde~es i~scritos nem oradores para o Grande Expediente, ~ 
Pre~1~ê~c1a encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ord1nar1a de debates de segunda-feira, dia 5, às 20 horas. 
Levanta-se a reunião. 
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ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 

EM 30 DE MAIO DE 1995 
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Sebastião 

Navarro Vieira 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 

DIA}: 1ª Fase: Palavras do Sr. Presidente- Requerimentos: 
Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais; aprovação; 
verificação da votação; ratificação da aprovação 
Declaração de voto - Requerimento da Comissão de Assuntos 
Municipais; aprovação- Declaração de voto- Req,é-imento da 
Comissão de Assuntos Municipais; aprovação - D~:iaração de 
voto - Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais; 
aprovação - Declaração de voto - Requerimento da Comissão de 
Assuntos Municipais; aprovação Declaração de voto 
Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais; aprovação-
Declaração de voto - Requerimento da Comissão de Assuntos 
Municipais; aprovação - Declaração de voto - Requerimento da 
Comissão de Assuntos Municipais; aprovação- Declaração de 
voto - Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais; 
aprovação - Declaração de voto - Requerimento da Comissão de 
Assuntos Municipais; discurso do Deputado Carlos Pimenta; 
questões de ordem; requerimento do Deputado Carlos Pimenta; 
encaminhamento do requerimento da Comissão de Assuntos 
Municipais com o do Deputado Carlos Pimenta a essa Comissão 
- Questão de ordem - Requerimento da Comissão de Assuntos 
Municipais; discurso do Deputado Irani Barbosa; aprovação-
Declaração de voto - Requerimento da Comissão de Assuntos 
Municipais; discursos dos Deputados Geraldo Rezende e Irani 
Barbosa; aprovação - Declaração de voto - Requerimento da 
Comissão de Assuntos Municipais; aprovação- Declaração de 
voto - Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais; 
aprovação - Declaração de voto - 2ª Fase: Questão de ordem -
Discussão e votação de proposições: Votação, em 1Q turno, do 
Projeto de Lei Complementar nQ 1/95; votação do Substitutivo 
nQ 2, salvo emendas; discurso do Deputado Bonifácio Mourão; 
chamada de votação nominal; aprovação; prejudicialidade do 
Substitutivo nQ 1 e das Emendas nQs 1, 2, 5 e 6; leitura das 
Emendas nQs 3 e 4; questão de ordem; suspensão e reabertura 
da reunião; votação das Emendas nos 3 e 4; chamada de 
votação nominal; rejeição - Discussão, em 2Q turno, do 
Projeto de Resolução nQ 190/95; aprovação na forma do 
vencido em 1Q turno - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 2/95; aprovação, com a Emenda nQ 1 - ENCERRAMENTO. 

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

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- 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-
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Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval 
Ângelo - Elbe Brandão Elmo Braz Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Batista de Oliveira- João Leite -José Bonifácio- José 
Braga- José Henrique - Kemil Kumaira- Leonídio Bouças-
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis Marcos 
Helênio- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Barbosa-
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune -Wilson 
Trópía. o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

- A Deputada Maria 
leitura da ata da 
restrições. 

1ª PARTE 
Ata 

José Haueisen, 2a-Secretária, procede à 
reunião anterior, que é aprovada sem 

2a PARTE (ORDEM DO DIA) 
- la Fase 

O Sr. Presidente (DeputadÕ Sebastião Navarro Vieira) - No~ 
termos do edital de convocação, a Presidência vai passar a 
1a fase da 2a parte da reunião. com a discussão e a votação 
de pareceres e a votação de requerimentos. 

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

da presente reunião o requerimento da Comissão de Assuntos 
Municipais contendo solicitação ao TREpara realização de 
consulta plebiscitária à população do Distrito de Almeida, 
quanto a sua emancipação, em virtude de sua aprovação na 
reunião ordinária realizada hoje à tarde. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Assuntos 

Municipais contendo solicitação ao TREpara realização de 
consulta plebiscitária à população do Distrito de Curr~l de 
Dentro, quanto a sua emancipação do Município de Aguas 
Vermelhas. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Geraldo Rezende - Solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente- E regimental. Solicito à assessoria que 
faça a verificação de votação. 

- Procede-se à verificação da votação. 
O Sr. Presidente - Votaram a favor 43 Deputados. Votaram 

contra 2 Deputados. Está ratificada a aprovação do 
requerimento. Oficie-se. 

Declaração de Voto 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
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O Deputado Geraldo Rezende Quero declarar o voto 
contrário do Deputado Geraldo Rezende com relação a essa 
emancipação. 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 
Geraldo Rezende. 

A seguir, são submetidos a votação e aprovados, 
regimentalmente, cada um por sua vez, requerimentos da 
Comissão de Assuntos Municipais (8), contendo solicitações 
ao TRE para realização de consultas plebiscitárias à 
população dos Distrjtos de Uruana, Belisário, Lagoa Bonita, 
Guaraciama, Olhos-d'Agua, Piedade, Santa Cruz de Salinas e 
Cônego Marinho, quanto a sua emancipação, sendo cada 
aprovação seguida de declaração de voto contrário do 
Deputado Geraldo Rezende. (Oficie-se.). 
o Sr. Presidente- Requerimento da Comissão de Assuntos 

Municipais contendo solicitação ao TREpara realização de 
consulta plebiscitária à população do Distrito de Miravânia, 
quanto a sua emancipação do Município de Manga. Para 
encaminhar a votação, com a palavra. o Deputado Carlos 
Pimenta. 
o Deputado Carlos Pimenta - Gostaria de chamar a atenção da 

Presidência e dos Deputados para a nossa lei que trata das 
emancipações, que, no§ 2Q do art. 8Q, é muito clara. (-
Lê:) "Após o encaminhamento dos documentos à Assembléia 
Legislativa e enquanto tramitar o projeto de lei de que 
trata o inciso VII do artigo anterior, é vedada a edição de 
lei municipal que crie, organize ou suprima distrito ou que 
altere seus limites." 

Temos em mãos, Sr. Presidente, sem querer entrar no mérito 
da questão, cópia de requerimento do Deputado Clêuber 
Carneiro, datado do dia 18/3/95, solicitando a emancipação 
do Distrito de Miravânia do Município de Manga. E temos uma 
declaração do Instituto de Geociências Aplicadas nos 
seguintes termos. (-Lê:) 

"Declaramos, a pedido do Sr. Haroldo Lima Bandeira, 
Presidente do PMDB de Manga, que o Executivo desse município 
solicitou ao IGA, em 18/4/95, o fornecimento :a proposta de 
alteração de suas divisas interdistritais, referentes aos 
Distritos de Miravânia, Nhandutiba e da sede, cumprindo 
desse modo as exigências da lei. 

Declaramos ainda que, em 28/4/95, foi protocolada junto ao 
IGA a correspondência dessa municipalidade comunicando a 
promulgação da Lei Municipal nQ 1.410, de 26/4/95, que 
alterou as divisas dos distritos supramencionados. 

Belo Horizonte, 9 de maio de 1995. 
Valda Maria Vieira Abranches, Coordenadora do Setor de 

Limites- Paulo Rogério J. Alvim, Diretor-Geral". 
Com base nessa declaração e com base nessa lei, gostaríamos 

que a Mesa tomasse as devidas providências, ou melhor, 
fizesse retornar o projeto de lei à comissão, para que ela o 
discutisse mais amplamente. 

Esse projeto em votação nesta noite fere comprovadamente o 
§ 2Q, do art. 8Q da Lei nQ 37, que esta Casa fez. 
estabelecendo critérios para a emancipação de distritos do 

~----------------------------------------~ 
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nosso Estado. Afinal, as leis foram feitas para serem 
cumpridas ou não? 
Solicitamos, dessa forma, à Casa- se a Presidência achar 

que assim deve ser - que devolva o projeto à Comissão de 
Assuntos Municipais para que ela discuta o assunto de 
maneira mais profunda e detalhada e, depois, possamos 
encaminhá-lo de acordo com o que reza a lei que estabelece 
as diretrizes para a emancipação dos nossos distritos. 

Questões de Ordem 
O Deputado Clêuber Carneiro As palavras do ilustre 

Deputado Carlos Pimenta não trazem nem luz nem verdade a 
esta Casa. Queremos esclarecer que o Deputado faz confusão 
entre processo e projeto. Ele pede que o projeto volte à 
Comissão. Ora, não há projeto, Sr. Presidente. Estamos numa 
fase processual, em que, na Comissão de Assuntos Municipais, 
são anexados documentos até independentemente da 
diligência do Deputado que comprovam determinadas 
exigências feitas pela nossa lei. 

Em segundo lugar, quero acreditar que o processo só se 
encerra - esse é o entendimento da douta Comissão de 
Assuntos Municipais, e, para tanto, invoco o testemunho do 
seu Presidente, o Deputado José Henrique - quando o último 
documento é anexado a ele. Pelo que me consta, esse 
requerimento lido pelo Deputado Carlos Pimenta ainda não foi 
anexado ao processo, embora eu não esteja com ele em mãos. 

Por último, Sr. Presidente, quero louvar a lisura com que a 
Comissão de Assuntos Municipais e a assessoria desta Casa 
vêm conduzindo seu trabalho. Baseiam-no em pesquisa profunda 
a respeito de cada um desses processos. Não cabe nenhuma 
dúvida a respeito da lisura, do acerto do comportamento, da 
legalidade do processo e das informações que nos são 
fornecidas. 

Estamos na fase preliminaríssima de formação do processo e 
não na de votação do projeto, o que só deverá ocorrer em 
setembro ou outubro, depois de se pronunciar, através de 
plebiscito, a vontade soberana do povo. Peço à Mesa, 
portanto, que os processos sejam encaminhados e votados 
nesta Casa da maneira como todos o foram até o momento. 
Muito obrigado. 

O Deputado Irani Barbosa - Vamos supor que, enquanto um 
processo de emancipação de um distrito esteja em tramitação 
na Casa, a Câmara Municipal se reúna e extinga o distrito. 
Nesse caso, então, acaba o processo de emancipação. Acho que 
há 2 1 guma coisa. O Deputado Clêuber Carneiro não se 
posic1onou. Gostaria que a Mesa esclarecesse se é desta 
forma: se houver qualquer alteração na lei, por parte do 
município, essa lei vai ser acatada pela Assembléia durante 
o processo que está tramitando para a emancipação do 
distrito? 

O Sr. Presidente - A Presidência responde a V. Exa. que, no 
processo de emancipação de distrito, a própria lei de 
emancipação diz que esta fica suspensa quando formalizado 
seu processo na Comissão de Assuntos Municipais. 
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o Deputado Irani Barbosa - Mas no caso que o Deputado está 
citando, foi após a entrada do processo em tramitação na 
Assembléia que a Câmara Municipal modificou o distrito. 
o Deputado Carlos Pimenta Sr. Presidente, só para 

esclarecimento, acontece que temos aqui a cópia da lei 
municipal. Se o requerimento vai entrar na Casa em uma 
determinada data e depois constata-se que naquele distrito 
não há número suficiente de eleitores, e o Prefeito envia um 
projeto de lei à Câmara Municipal alterando os limites do 
distrito para que se consiga o número de eleitores, 
posteriormente à data de entrada do requerimento, com a 
devida vênia, achamos que está ferindo frontalmente o § 2Q 
do art. 8Q. Queremos que a lei seja cumprida. Não queremos 
discutir qual é o mérito. 
o Sr. Presidente - Já houve precedentes, 

solicita ao nobre Deputado Carlos Pimenta 
sua representação, que será encaminhada 
Assuntos Municipais. 

e a Presidência 
que formalize a 
à Comissão de 

- Vem a Mesa o seguinte requerimento do Deputado Carlos 
Pimenta: 

Requerimento 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas 

Gerais: o Deputado que este subscreve, na forma regimental. 
requer a V. Exa., com base no~ 2Q do art. 8Q ~a. L~i 
Complementar nQ 37, que a Comissão de Assuntos Mun1c1pa1s 
examine o documento anexo, expedido pelo IGA, uma vez que 
ficou constatado que houve alteração das divisas do distrito 
de Miravânia após os documentos de sua emancipação terem 
sido encaminhados à Assembléia Legislativa. 
Sala das Reuniões, 30 de maio de 1995. 
Carlos Pimenta 
-O documento expedido pelo IGA é o lido pelo Deputado ao 

encaminhar a votação. 
o Sr. Presidente - Tendo em vista requerimento do Deputado 

Carlos Pimenta encaminhando documento do IGA que comprova 
alteração de divisas do Distrito de Miravânia, a Presidência 
deixa de submeter a votação o requerimento da Comissão de 
Assuntos Municipais referente ao Distrito supramencionado e 
o devolve a essa Comissão, com o requerimento do referido 
Deputado. 

Questão de Ordem 
o Deputado Anderson Adauto - o que estamos votando aqui. na 

verdade, é um requerimento da Comissão solicitando ao TRE a 
realização de consulta plebiscitária, não estamos votando 
nada além disso. É claro que, depois, tanto a Comissão 
quanto o Plenário vão avaliar e analisar a situação 
específica de cada um dos distritos. Nessa fase é que 
teremos que nos deter nas minúcias. Por enquanto, não. Vamos 
votar apenas o pedido de realização de consulta 
plebiscitária, nada mais que isso. 
o Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 

Anderson Adauto. 
Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais _co~t~n~o 

solicitação ao TREpara realização de consulta pleb1sC1tar1a 
L_ ________________________________________ __/ 
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à população do Distrito de Frei Jorge quanto à sua 
emancipação do Município de Mendes Pimentel. Com a palavra, 
para encaminhar, o Deputado Irani Barbosa. 
O Deputado Irani Barbosa* - Quero fazer uma correlação 

entre fatos que estão acontecendo hoje em Minas Gerais: as 
cotas do Fundo de Participação dos Municípios destinadas ao 
futuro Município de Frei Jorge darão uma média de 
R$45.000,00 ou R$55.000,00 por mês para esse município ser 
administrado e administrar a vida de seus municipes. Imagine 
v. Exa. que hoje o Governador Eduardo Azeredo autorizou 
empréstimo de R$500.000,00 ao Clube Atlético Mineiro para 
comprar passe de jogador. Imagine V. Exa. que o Governo não 
tem dinheiro para tapar os buracos da Fernão Dias; não tem 
dinheiro para aumentar o salário dos professores e dos 
funcionários públicos; não tem dinheiro para cuidar do 
básico neste Estado; mas o Governador autoriza o empréstimo 
de R$500.000,00, da mesma forma que outros empréstimos 
fraudulentos no Estado, como foi o caso da Mendes Júnior, e 
vamos por ai a fora. Um governo, Sr. Presidente, não precisa 
necessariamente agir desonestamente para cair na boca do 
povo como desonesto. Isso é desonestidade com o dinheiro do 
povo. Um clube de futebol que vendeu o seu estádio, no 
centro da cidade de Belo Horizonte, para a construção de um 
"shopping", teria que ter obrigatoriamente dinheiro para 
manter as suas despesas. 

É só fazer a correlação entre o que está acontecendo e o 
que irá acontecer com o Distrito de Frei Jorge: quando o 
município precisar do dinheiro do Estado, não irá conseguir. 
Entretanto, para o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o América e 
outros times, o empréstimo é liberado. O Atlético Mineiro já 
estava prevendo que iria precisar de dinheiro, talvez até 
com a certeza de comprar uma "Kombi" nova e, quem sabe, 
levar o Governador de carona ao campo para assistir ao jogo. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.). 
Aprovado. Oficie-se. 

o Deputado 
contrário do 
emancipação. 

Declaração de Voto 
Geraldo Rezende Quero declarar o 

Deputado Geraldo Rezende com relação a 
voto 
essa 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 
Geraldo Rezende. 

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais contendo 
solicitação ao TREpara realização de consulta plebiscitária 
à população do Distrito de Azurita, quanto a sua emancipação 
do Município de Mateus Leme. Em votação, o requerimento. Com 
a palavra, para encaminhar, o Deputado Geraldo Rezende. 

O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, antes de encaminhar, gostaria, atendendo à 
solicitação da companheira Deputada Elbe Brandão, de 
retificar a advertência que fiz com relação à emancipação do 
Distrito de Olhos-d'Água. O que eu quis dizer, na realidade, 
é que, depois de emancipado, muita gente irá chamar o 
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Município ge "Zóio-d'Água". Quero pedir desculpas e dizer 
que essa e a minha opinião e que, depois de emancipado o 
distrito, iremos comprovar que o mun1c1plo será chamado 
dessa maneira, tenho certeza absoluta disso. Entretanto, 
atendendo à solicitação da companheira Elbe Brandão, 
gostaria de pedir desculpas e dizer que fiz, apenas, uma 
advertência. 

com relação ao Distrito de Azurita, de Mateus Leme, 
gostaria de fazer um questionamento ao Plenário desta Casa. 
Em 1992, emancipamos o Distrito de Juatuba, de Mateus Leme. 
o que é que ocorreu com Mateus Leme após a emancipação de 
Juatuba? Alguém pode me contar alguma coisa com relação à 
emancipação de Juatuba? A população compareceu aqui, neste 
Plenário, com faixas, pedindo pelo amor de Deus que o Estado 
socorresse Mateus Leme, porque o Município não iria 
conseguir sobreviver sem Juatuba. E agora nós ainda vamos 
emancipar o Distrito de Azurita! Quer dizer que Mateus Leme 
vai virar um distrito? 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a questão está muito séria. 

~ 
~ 

Depois, os Deputados dirão que estamos autorizando uma 
consu1ta plebiscitária e que a população irá dizer se o 
distr ~o será emancipado ou não. Entretanto, qual é o 
dist~·:o que vai dizer não à emancipação? Nenhum. Posso 
adiantar aos senhores que nenhum distrito votará contra sua 
emancipação. Portanto, quero chamar a atenção, porque depois 
a população de Mateus Leme virá aqui pedir mais dinheiro e o 
Estado terá de socorrer o município novamente. Além de 
socorrer Mateus Leme, o Estado terá de socorrer Juatuba e 
Azurita também. Hoje eu recebi um fax de Januária, com um 
veemente protesto feito pela Associação Comercial, pela Loja 
Maçônica, pelas lideranças, pelo Prefeito, pelos Vereadores, 
solicitando que não se autorize qualquer tipo de emancipação 
nesse município. Assim sendo, estou apenas alertando a Casa, 
porque depois de tudo concretizado, vamos ter problemas, e 
quero ter o direito de lembrar o meu posicionamento por 
ocasião da emancipação. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o 

Deputado Irani Barbosa. 
o Deputado Irani Barbosa* -Sr. Presidente, gostaria de 

esclarecer ao Deputado Geraldo Rezende que, com a 
emancipação do Distrito de Azurita, Mateus Leme vai ficar 
mais governável do que é. Além disso, a emancipação 1ra 
beneficiar também a população de Azurita, porque são dois 
lugares completamente diferentes, apesar de pertencerem ao 
mesmo município. Acho que uma coisa não tem nada que ver com 
a outra. Quando se votou a emancipação de Juatuba, a 
Assembléia sabia que estava retirando 75% da receita do 
Município de Mateus Leme. Tanto que ela se rendeu aos apelos 
e fez uma lei especifica para socorrer esse município. A 
partir de agora, o que deve ser feito é uma análise 
criteriosa pela Comissão de Assuntos Municipais, pois não há 
por que impedir, "a priori", um município, de se separar por 
esta ou por aquela razão. Quanto mais municípios tivermos, 
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melhor para Minas Gerais. Se não se está repartindo a 
riqueza, pelo menos se está distribuindo melhor a pobreza. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

O Deputado 
contrário do 
emancipação. 

Declaração de Voto 
Geraldo Rezende Quero declarar o 

Deputado Geraldo Rezende com re;ação a 
voto 
essa 

O Sr. Presidente 
Geraldo Rezende. 

Registrem-se as palavras do Deputado 

- -A seguir, são submetidos a votação e regimentalmente 
aprovados, cada um por sua vez, requerimentos da Comissão de 
Assuntos Municipais (2) contendo solicitação ao TRE para 
realização de consulta plebiscitária à população dos 
Distritos de Japonvar, ae Nova Minda e de Brejo do Amparo, 
quanto a sua emancipação, sendo cada aprovação seguida de 
declaração de voto contrário do Deputado Geraldo Rezende. 
(Oficie-se.) 

2a Fase 
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª fase. 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente. há mais ou 

menos uma semana, suscitamos uma questão de ordem referente 
às mudanças no Regimento Interno. A Bancada do PT, tão logo 
recebeu a comunicação de que estavam abertos o processo e o 
período para a entrega das emendas ao Regimento Interno, por 
meio dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Maria José 
Haueisen, fez a entrega de suas propostas de emendas, mas, 
até agora, não lhe foi dada resposta por parte da Mesa sobre 
o modo como vão-se proceder às mudanças no nosso Regimento 
Interno. Foi-nos pedido um tempo. 
Gostaríamos de saber quanto tempo será necessário, pois o 

nosso Regimento apresenta uma série de questões que exigeT. 
mudanças, para que haja uma melhor tramitação dos projetos e 
um aumento de nossa participação em Plenário. Será que a 
Mesa está em condições de nos dar um parecer? Se não, que o 
faça o mais rápido possível, para que possamos saber quando 
iniciaremos os debates sobre o Regimento Interno, já que a 
orientação dada pela Mesa foi corretamente seguida pela 
Bancada do PT. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa a V. Exa. que a 
Deputada Maria José Hauelsen e eu fomos incumbidos pela Mesa 
de receber propostas e sugestões para modificação do 
Regimento Interno, sem prazo determinado, e de encaminhá-las 
à apreciação da Presidência e da Mesa da Assembléia 
Legislativa, o que deverá ser feito. 
Quanto à oportunidade da discussão das propostas 

apresentadas, caberá a definição à Mesa, oportunamente. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei 
Complementar nQ 1/95, do Deputado Anderson Adauto, que 
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dispõe sobre acréscimo de inciso ao art. 5Q da Lei 
Complementar nQ 37/95, de 18/2/95. A Comissão de Justiça 
concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Assuntos Municipais opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo nQ 1, que apresentou. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Assuntos 
Municipais, e com as Emendas nQs 1 a 4, que apresentou. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Assuntos Municipais, que opina pela aprovação do 
Substitutivo nQ 2, que apresenta, e pela prejudicialidade 
das Emendas nQs 5 e 6. Ficam, ainda, prejudicados o 
Substitutivo nQ 1 e as Emendas nQs 1 e 2. 

Esta Presidência esclarece aos Deputados que, inicialmente, 
submeterá a votação o Substitutivo nQ 2, da Comissão de 
Assuntos Municipais, salvo emendas. Uma vez aprovado o 
Substitutivo nQ 2, ficam prejudicados o Substitutivo nQ 1, 
da Comissão de Assuntos Municipais, e as Emendas nQs 1, 2, 5 
e 6. Posteriormente, serão submetidos a votação, 
conjuntamente, as Emendas nQs 3 e 4, da Comissão de 
Fiscalização Financeira. Se rejeitado o Substitutivo nQ 2, a 
Presidência submeterá a votação o Substitutivo nQ 1, salvo 
emendas. e a seguir as Emendas nQs 1 a 6. 

Em votação, o Substitutivo nQ 2 ao Projeto de Lei 
Complementar nQ 1/95, salvo emendas. Com a palavra, para 
encaminhar, o Deputado Bonifácio Mourão. 
o Deputado Bonifácio Mourão - A Emenda nQ 6, de minha 

autoria, acrescenta o inciso VII ao art. 5Q. Essa emenda, em 
resumo, diz o seguinte: "Nenhum distrito se emancipará se, 
com a sua emancipação, o município perder mais de 70% de sua 
renda". o objetivo dessa emenda foi evitar exatamente o que 
aconteceu com Mateus Leme. 

Se não aprovarmos essa emenda, teremos emancipações sem 
nenhum critério de renda. O critério é o mínimo possível. O 
critério de que o distrito não pode retirar do município 
mais de 70% da sua renda. A razão é importante. O município 
que vive com um orçamento determinado tem suas despesas 
previstas naquele montante. Não podemos, de forma tão 
traumática, retirar-lhe de uma vez sua maior fonte de 
arrecadação. Isto pode levá-lo à falência. 

E não é o que estamos procurando. Estamos querendo é dar 
vida, com a emancipação aos distritos que merecem, ~as sem 
provocar a morte de nenhum município. Além disso, o onus da 
prova de que o município perde mais de 70% de sua renda 
compete a ele, exatamente nos termos do art. 5Q, § 2Q. Além 
de ser uma emenda justa, o ônus da prova compete ao 
município. Pedimos aos nossos colegas a aprovação desta 
emenda . 
o Sr. Presidente A Presidência vai submeter a matéria a 

votação pelo processo nominal. em conformidade com o art. 
263, I, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
aprová-la deverão dizer "sim"; os que desejarem rejeitá-la 
deverão dizer "não Antes, a Presidência lembra ao Plenário 
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melhor para Minas Gerais. Se não se está repartindo a 
riqueza, pelo menos se está distribuindo melhor a pobreza. 
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados 

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

o Deputado 
contrário do 
emancipação. 

Declaração de Voto 
Geraldo Rezende Quero declarar o 

Deputado Geraldo Rezende com re;ação a 
voto 
essa 

O Sr. Presidente 
Geraldo Rezende. 

Registrem-se as palavras do Deputado 

, - A seguir, são submetidos a votação e regimentalmente 
aprovados, cada um por sua vez, requerimentos da Comissão de 
Assuntos Municipais (2) contendo solicitação ao TRE para 
realização de consulta plebiscitária à população dos 
Distritos de Japonvar, de Nova Minda e de Brejo do Amparo, 
quanto a sua emancipação, sendo cada aprovação seguida de 
declaração de voto contrário do Deputado Geraldo Rezende. 
(Oficie-se.) 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª fase, 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, há mais ou 

menos uma semana, suscitamos uma questão de ordem referente 
às mudanças no Regimento Interno. A Bancada do PT, tão logo 
recebeu a comunicação de que estavam abertos o processo e o 
período para a entrega das emendas ao Regimento Interno, por 
meio dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Maria José 
Haueisen, fez a entrega de suas propostas de emendas, mas, 
até agora, não lhe foi dada resposta por parte da Mesa sobre 
o modo como vão-se proceder às mudanças no nosso Regimento 
Interno. Foi-nos pedido um tempo. 
Gostaríamos de saber quanto tempo será necessário, pois o 

nosso Regimento apresenta uma série de questões que exigeT. 
mudanças, para que haja uma melhor tramitação dos projetos e 
um aumento de nossa participação em Plenário. Será que a 
Mesa está em condições de nos dar um parecer? Se não, que o 
faça o mais rápido possível, para que possamos saber quando 
iniciaremos os debates sobre o Regimento Interno. já que a 
orientação dada pela Mesa foi corretamente seguida pela 
Bancada do PT. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa a v. Exa. que a 
Deputada Maria José Haueisen e eu fomos incumbidos pela Mesa 
de receber propostas e sugestões para modificação do 
Regimento Interno, sem prazo determinado, e de encaminhá-las 
à apreciação da Presidência e da Mesa da Assembléia 
Legislativa, o que deverá ser feito. 
Quanto à oportunidade da discussão das propostas 

apresentadas, caberá a definição à Mesa, oportunamente. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei 
Complementar nQ 1/95, do Deputado Anderson Adauto, que 
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dispõe sobre acréscimo de inciso ao art. 5Q da Lei 
Complementar nQ 37/95, de 18/2/95. A Comissão de Justiça 
concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Assuntos Municipais opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo nQ 1, que apresentou. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Assuntos 
Municipais, e com as Emendas nQs 1 a 4, que apresentou. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Assuntos Municipais, que opina pela aprovação do 
Substitutivo nQ 2, que apresenta, e pela prejudicialidade 
das Emendas nQs 5 e 6. Ficam, ainda, prejudicados o 
Substitutivo nQ 1 e as Emendas nQs 1 e 2. 

Esta Presidência esclarece aos Deputados que, inicialmente, 
submeterá a votação o Substitutivo nQ 2, da Comissão de 
Assuntos Municipais, salvo emendas. Uma vez aprovado o 
Substitutivo nQ 2, ficam prejudicados o Substitutivo nQ 1, 
da Comissão de Assuntos Municipais, e as Emendas nQs 1, 2, 5 
e 6. Posteriormente, serão submetidos a votação, 
conjuntamente, as Emendas nQs 3 e 4, da Comissão de 
Fiscalização Financeira. Se rejeitado o Substitutivo nQ 2, a 
Presidência submeterá a votação o Substitutivo nQ 1, salvo 
emendas, e a seguir as Emendas nQs 1 a 6. 

Em votação, o Substitutivo nQ 2 ao Projeto de Lei 
Complementar nQ 1/95, salvo emendas. Com a palavra, para 
encaminhar, o Deputado Bonifácio Mourão. 
o Deputado Bonifácio Mourão - A Emenda nQ 6, de minha 

autoria, acrescenta o inciso VII ao art. 5Q. Essa emenda, em 
resumo, diz o seguinte: "Nenhum distrito se emancipará se, 
com a sua emancipação, o município perder mais de 70% de sua 
renda". 
O objetivo dessa emenda foi evitar exatamente o que 

aconteceu com Mateus Leme. 
Se não aprovarmos essa emenda, teremos emancipações sem 

nenhum critério de renda. O critério é o mínimo possível. O 
critério de que o distrito não pode retirar do município 
mais de 70% da sua renda. A razão é importante. O município 
que vive com um orçamento determinado tem suas despesas 
previstas naquele montante. Não podemos, de forma tão 
traumática, retirar-lhe de uma vez sua maior fonte de 
arrecadação. Isto pode levá-lo à falência. 

E não é o que estamos procurando. Estamos querendo é dar 
vida, com a emancipação aos distritos que merecem, mas sem 
provocar a morte de nenhum município. Além disso, o ônus da 
prova de que o município perde mais de 70% de sua renda 
compete a ele, exatamente nos termos do art. 5Q, § 2Q. Além 
de ser uma emenda justa, o ônus da prova compete ao 
município. Pedimos aos nossos colegas a aprovação desta 
emenda. 
o Sr. Presidente A Presidência vai submeter a matéria a 

votação pelo processo nominal, em conformidade com o art. 
263, I, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
aprová-la deverão dizer "sim"; os que desejarem rejeitá-la 
deverão dizer "não· Antes, a Presidência lembra ao Plenário 
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que, nos termos do art. 200 do Regimento Interno, o projeto 
de lei complementar será aprovado se obtiver 39 votos 
favoráveis. Com a palavra, o Sr. 1Q-Secretário, para 
proceder à chamada de votação nominal. Na sua ausência, a 
Presidência convoca o Deputado José Bonifácio. 
o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho 

Almir Cardoso - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio 
Andrade Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho Arnaldo 
Penna- Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos Pimenta-
Clêuber Carneiro- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro- Djalma 
Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento -Geraldo Rezende- Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Irani Barbosa - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Batista de Oliveira- João Leite -José Bonifácio- Kemil 
Kumaira- Leonídio Bouças -Marco Régis- Maria Olívia-
Miguel Barbosa Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Toninha 
Zeitune- Wilson Trópia. 
- Responde "não" à chamada de votação nominal o Deputado 

José Braga. 
O Sr. Presidente Responderam "sim" 45 Deputados. 

Respondeu "não" 1 Deputado. Está, portanto, aprovado o 
Substitutivo nQ 2 ao Projeto de Lei Complementar nQ 1/95. 
Aprovado o Substitutivo nQ 2, ficam prejudicados o 
Substitutivo nQ 1 e as Emendas nQs 1, 2, 5 e 6. 
o Sr. Presidente- A Presidência solicita ao Sr. Secretário 

que proceda à leitura das Emendas nQs 3 e 4. 
-As emendas lidas pelo Sr. Secretário foram p~blicadas na 

edição de 29/4/95. 
Questão de Ordem 

O Deputado José Bonifácio- Solicito de V. Exa. a suspensão 
da reunião por 2 min~tos, para esclarecimentos. 

O Sr. Presidente - E regimental. 
Suspensão da Reunião 

o Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 5 
minutos, para entendimentos ~obre a ma!éria em pauta. 

Reabertura da Reuniao 
o Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 

Tendo dado ao Plenário conhecimento do teor das Emendas nQs 
3 e 4 ao Projeto de Lei Complementar nQ 1/95, a Presidência 
vai colocá-las em votação. Para tanto, solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada de votação nominal. 

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

Deputados: 
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 

Almir Cardoso - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônic 
Andrade- ArnalcJ Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Bonifácio Mourãc - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas 
Rodrigues - Din<s Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão -
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Elmo Braz -Francisco Ramalho Geraldo Rezende Gil 
Pereira- Gilmar Machado - Ivo José- Jairo Ataíde- João 
Batista de Oliveira- João Leite -José Bonifácio- José 
Braga- Kemil Kumaira - Leonídio Bouças- Marco Régis 
Maria Olívia -Miguel Barbosa- Olinto Godinho- Paulo Piau 
- Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto-
Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa 
Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente -Quarenta e quatro Deputados responderam 
"não"; nenhum Deputado respondeu "sim". Estão rejeitadas as 
Emendas nQs 3 e 4. Fica, portanto, aprovado, em 1Q turno, o 
Projeto de Lei Complementar nQ 1/95 na forma do Substitutivo 
no 2. À Comissão de Fiscalização Financeira. 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Resolução nQ 190/95, 

da Comissão de Agropecuária, que aprova a alienação das 
terras devolutas que especifica. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1Q turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o a~rovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 2/95, do 

Deputado Marcos Helênio, Que dispõe sobre a construção de 
estação de piscicultura em represa de usina hidrelétrica a 
ser implantada no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente 
opina por sua aprovação com a Emenda nQ 1, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de Meio 
Ambiente. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, 
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1Q turno, J 
Projeto de Lei nQ 2/95 com a Emenda nQ 1. À Comissão ce 
Fiscalização Financeira. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reun1ao, a 

Presidência a encerra e convoca os Deputados para as 
extraordinárias de amanhã, dia 31, às 9 e às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação, e para a ordinária 
deliberativa da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia 
já anunciada. Levanta-se a reunião. 
* -Sem revisão do orador. 

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 31 DE MAIO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 

DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de 
proposições: Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
1.644/93; apresentação da Emenda nQ 1: encerramento da 
discussão; leitura da Emenda nQ 1; votação do Substitutivo 
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nQ 1, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda nQ 1; 
rejeição - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Dep~tados: 
Agostinho Patrús -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 Genaro Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta -Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro- Dílzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de o·'veira- Jorge Hannas -José Braga José 
Henrique Leonídio Bouças Marcelo Cecé Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia-
Mauri Torres -Miguel Barbosa- Miguel Martini Olinto 
Godinho- Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo 
Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com 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 reun1ao, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

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

da presente reunião o Projeto de Lei nQ 1/95 e o Projeto de 
Resolução nQ 190/95, em virtude de sua aprovação na reunião 
realizada ontem, à noite. 

Discussão e Votação 
O Sr. Presidente - Discussão, 

Lei nQ 1.644/93, de iniciativa 
Estadual de Moradia Popular. A 
Financeira opina pela aprovação 
Substitutivo nQ 1, que apresenta. 

- Vem à Mesa: 

de Proposições 
em 2Q turno, do Projeto de 
popular, que cria o Fundo 
Comissão de Fiscalização 
do projeto na forma do 
Em discussão, o projeto. 

EMENDA NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 1.644/93 
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Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O beneficiário do Fundo Estadual de Habitação 

poderá, com o recurso financeiro recebido, adquirir lote 
urbanizado para nele construir sua moradia. 
Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Habitação dará 

prioridade à modalidade referida neste artigo.". 
Sala das Comissões, 20 de abril de 1995. 
José Bonifácio 
o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão. foi apresentada emenda do Deputado José 
Bonifácio, a qual recebeu o nQ 1. Nos termos do§ 4Q do art. 
196 do Regimento Interno, a Presidência vai submetê-la a 
votação, sem parecer. Antes, porém, solicita ao Sr. 1Q-
Secretário que proceda à leitura da referida emenda. 
o Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Lê a emenda 

mencionada.) 
-A Emenda nQ 1 lida pelo Sr. Secretário é a publicada 

anteriormente. 
o Sr. Presidente- 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. 
os Deputados que a apr?vam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Esta, portanto, aprovado. em 2Q turno, 9 
Projeto de Lei nQ 1.644/93 na forma do Substitutivo nQ 1. A 
Comissão de Redação. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reun1ao, a 

Presidência encerra os trabalhos e convoca os Deputados para 
a reunião ordinária de hoje, às 14 horas, com a ordem d? dia 
já publicada, e para a ~xtraordinária d~ logo mais, as 20 
horas, nos termos do ed1tal de convocaçao. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 1Q DE JUNHO DE 1995 

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 

DIA): Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar 
nQ 1/95; encerramento da discussão; votação_do projeto ~alvo 
emenda; chamada de votação nominal; aprovaçao; declaraçao de 
voto· votação da Emenda nQ 1; leitura da emenda; chamada de 
votaÇão nominal; aprovação - Discussão, em 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 15/95; aprovação_com as Emen~as nQs 1 e 2 
- Discussão. em 2Q turno, do ProJeto de Le1 nQ 24/95; 
aprovação - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: . 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Alo1se 

- Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Ailton 
Vilela- Ajalmar Silva -Alberto ~into Coel~o.- Alen~ar da 
Silveira Júnior -Almir Cardoso- Alvaro Anton1o- An1valdo 
Coelho Antônio Andrade Antônio Robe~t? . Arn~ldo 
canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bon1fac1o Mour~o
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dilzon Melo D1mas 
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Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
Pereira- Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataíde -_Jo~o Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Ol1ve1ra- Jorge Hannas- José Bonifácio- José 
Braga- Jo~é Henrique - Kemil Kumaira- Leonídio Bouças-
Marcelo Cece - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos 
Helênio- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Barbosa-
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastiã: 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A 

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

1ª PARTE 
Ata - O Deputado Antônio 

procede à leitura da ata 
sem restrições. 

Roberto, 2o-Secretário "ad hoc", 
da reunião ãnterior, que é aprovada 

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: 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 

1/9?, do Deputado Anderson Adauto, que dispõe sobre o 
acrescimo de inciso ao art. 5Q da Lei Complementar nQ 37/95, 
de 18/1/95. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q turno, com a 
Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
or~dores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência 
va1 sub~eter o projeto, salvo emenda, a votação nominal, de 
conform1dade com o art. 263, I, do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem aprová-lo responderão "sim", e os 
que desejarem rejeitá-lo responderão "não". Antes a 
Presid~ncia lembra ao Plenário que, nos termos do art. '200 
do Reg1mento Interno, o projeto de lei complementar será 
aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. Com a palavra o 
Sr .. 1Q-Secretário, para proceder à chamada de votaÇão nom1 na 1 . 
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) chamada.) 

Responderam "sim" à chamada de votação nominal os seguintes Deputados: 
~ê~olo Aloise - Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio 

Jul1o- Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
-Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso - Anivaldo 
C?elho - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna -
B1lac Pinto -Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro Dimas 
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Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo 
José- Jairo Ataide- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira 
- Jorge Hannas- José Henrique - Kemil Kumaira- Leonídio 
Bouças- Marcelo Cecé -Marco Régis- Maria Olívia- Mauri 
Torres - Miguel Barbosa- Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima 
Neto - Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -Wilson Trópia. 

Responderam "não" à chamada de votação nominal os seguintes Deputados: 
Durval Ângelo - José Braga. 
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados. Votaram 

"não" 2 Deputados. Está aprovado o projeto, salvo emenda. 
Declaração de Voto 

o Deputado José Braga - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
como autor da lei que determina as emancipações que estamos 
analisando, temos notado que ela tem sido criticada pela 
imprensa e por var1os companheiros, que, durante sua 
tramitação, se eximiram de participar das discussões e, assim, melhorá-la. 

Estamos contra essas emendas porque entendemos que elas não 
corrigem os defeitos existentes nem melhoram em nada o texto 
da Lei Complementar nQ 37/95. As emendas não são seletivas, 
são apenas restritivas. Dessa forma, quero deixar claro que 
estou votando contra as emendas à lei de emancioação. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente- A Presidência vai submeter a votação 

nominal a Emenda nQ 1, de conformidade com o art. 263, I, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-~a 
responderão "sim", e os que desejarem rejeitá-la responderao 
"não". A Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do 
art. 200 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar 
será aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. Solicito ao 
lo-Secretário que dê ciência ao Plenário do inteiro teor da 
Emenda nQ 1, da Comissão de Fiscalização Financeira. o Sr. Secretário- (-Lê:) 

"Substitua-se no art. 1Q a expressão: 
'V - a perda de mais de 70% (setenta por cento) de sua área 

territorial' por 'V - a perda de mais de 80% (oitenta por 
cento) de sua área territorial'.". 
o Sr. Presidente A Presidência vai colocar a emenda em 

votação nominal. Com a palavra, o 1Q-Secretário, para 
proceder à chamada de votação nominal. 
o Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 

Responderam "sim" á chamada de votação nominal os seguintes Deputados: 
Rêmolo Aloise - Ermano Batista- Aílton Vilela - Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior-
Almir Cardoso - Anivaldo Coelho- Antônio Andrade - Arnaldo 
Canarinho Arnaldo Penna Clêuber Carneiro D!mas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz- Elbe Brandao-

~-------------------------------------------
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Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Santanna- Gil Pereira - Gilmar Machado- Hely Tarquinio-
Irani Barbosa - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de 
Oliveira- João Leite- Jorgs Hannas- José Bonifácio- José 
Braga- José Henrique - Ke~il Kumaira- Leonidio Bouças-
Maria Olivia - Mauri Torres Miguel Martini Olinto 
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Sebastião Costa Sebastião Helvécio 
Wilson Trópia. 

Responderam "não" á chamada de votação nominal os 
seguintes Deputados: 

Antônio Roberto - Carlos Pimenta - Durval Ângelo - Jorge 
Eduardo de 01 iveira- Marco Rég·s. 
o Sr. Presidente Responderam "sim" 45 Deputados. 

Responderam "não" 5 Deputados. Está aprovada a Emenda nQ 1. 
Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei 
Complementar nQ 1/95 na forma do vencido em 1Q turno, com a 
Emenda nQ 1. À Comissão de Redação. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 15/95, do 

Deputado Gilmar Machado, que cria área de preservação 
permanente da bacia hidrográfica do rio Uberabinha. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com a Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de Meio 
Ambiente opina pela sua aprovação com a Emenda nQ 1, 
apresentada pela Comissão de Justiça, e com a Emenda nQ 2, 
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Justiça, e com a Emenda nQ 2, apresentada pela Comissão de 
Meio Ambiente. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, 
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Em votação, as Emendas nQs 1 e 2. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Está, portanto, aprovado, em 1Q ~urna, o Projeto de Lei nQ 
15/95 com as Emendas nQs 1 e 2. A Comissão de Fiscalização 
Financeira. 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 24/95, do 

Deputado Ivo José, que dispõe sobre a criação das áreas de 
proteção ambiental das lagoas marginais do rio Doce e de 
seus afluentes e dá outras providências. A Comissão de Meio 
Ambiente opina pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto. Os Deputados que o apr9vam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de 
Redação. 

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

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária de amanhã, dla 1Q de junho, às 14 horas, com a 
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 6ª REUNIÃO 
PRAZO DE 60 DIAS, 

ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA, NO 
CONHECER, DEBATER, PROPOR E ACOMPANHAR 
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TODAS AS AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL DESENVOLVIDAS NO PROPOSTC 
PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte ê 
cinco de maio de mil novecentos ? noventa e cinco, reOnem-se 
na Sala das Comissões os Depu:ados Anivaldo Coelho, José 
Henrique e Arnaldo Penna, membros da Comissão supracitada. 
Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado Anivaldo 
Coelho, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Arnaldo Penna que proceda á leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Registra-se, nesta oportunidade, a presença de~ 
Deputados Geraldo Nascimento e Ivo José. A Presidênc ~ 
comunica que esta Comissão realizou uma visita ao escritór~c 
regional da CVRD e que o relatório dessa visita se encontra 
á disposição dos interessados. Prosseguindo, o Deput2~0 
Anivaldo Coelho esclarece que a reunião se destina a ou' -
os Drs. Aureliano Chaves de Mendonça e Francisco Schettii~ 
este Oltimo Presidente da CVRD, que se faz representar pelo 
Sr. Luiz Paulo Serrano, Gerente de Comunicação Empresarial 
daquela Companhia, e comunica o não-comparecimento do Dr. 
Aureliano Chaves de Mendonça. Presente, também, o Sr. Mílton 
Bueno, Presidente do Sindicato Metabase de Itabira. Em 
seguida, a Presidência passa a palavra ao convidado, que 
apresenta um quadro da situação atual da CVRD, a maior 
empresa de minério de ferro do mundo, detentora de mais de 
20% do competitivo mercado internacional desse produto e 
maior produtora de ouro da América Latina, com uma produção 
de 17 toneladas/ano. O Presidente do Sindicato Metabase de 
Itabira denuncia o que há por trás da privatização da CVRD e 
afirma que está em jogo uma questão mais séria, que está 
relacionada ás riquezas da Amazônia, onde a empresa tem as 
suas principais jazidas. Passa-se á fase dos debates, com a 
participação do Sr. Mílton Bueno, do convidado e dos 
Deputados Ivo José e Geraldo Nascimento, conforme registram 
as notas taquigráficas. Com a palavra, o Sr. Mílton Bueno 
convida os Deputados e demais presentes para o lançamento do 
Movimento Nacional contra a Privatização da CVRD, no próximo 
dia 2 de junho, em Itabira. Nada mais havendo a ser tratado, 
a Presidência agradece o comparecimento do convidado, dos 
demais participantes e dos Deputados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 1Q de junho de 1995. 
Anivaldo Coelho, Presidente - José Henrique - Elbe Brandão. 

ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA 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 
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de 
maio de mil novecentos e noventa e cinco, reOnem-se na Sala 
das Comissões os Deputados Almir Cardoso, Olinto Godinho e 
Dimas Rodrigues, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Almir Cardoso, 
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declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Olinto 
Godinho que proceda é leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovaca. é subscrita pelos parlamentares 
presentes. Não havendo correspondência a ser lida, a 
Presidência esclarece que a reunião se destina à programação 
dos trabalhos da Comissão. Encerrada a 1ª parte da reunião, 
passa-se à 2ª parte, ocasião em que falam, pela ordem, os 
Deputados Olinto Godinho e Dimas Rodrigues, sobre assuntos 
pertinentes a esta Comissão Especial. Prosseguindo, o 
Deputado Almir Cardoso, em conformidade com o disposto no 
art. 44, parágrafo único, do Regimento Interno, transfere a 
Presidência ao Deputado Olinto Godinho e apresenta 
requerimento solicitando sejam convidados para a próxima 
reunião os Srs. Paulo César Ximenes, Presidente do Banco do 
Brasil; Wagner Eustáquio Guimarães Gomes, Superintendente 
Estadual do Banco do Brasil; e Henrique Pizzolato, 
Conselheiro Representante dos Funcionários no Conselho de 
Administração do Banco do Brasil. Colocado o requerimento em 
votação, é o mesmo aprovado. Em seguida, o Deputado Almir 
Cardoso assume novamente a Presidência, para as 
considerações finais. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião c·c1nar1a, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 1Q de junho de 1995. 
Almir Cardoso, Presidente Bonifácio Mourão Dimas 

Rodrigues- Olinto Godinho- Carlos Pimenta. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 163/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

Do Deputado Ibrahim Jacob, o Projeto de Lei nQ 163/95 visa 
a declarar de utilidade pública a Fundação João Theodósio 
Araújo, mantenedora da Associação de Cegos em Juiz de Fora, 
com sede no Município de Juiz de Fora. 
Publicada, foi a proposição encaminhada para exame 

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

Fundamentação 
A entidade em tela, fundada em 1939, tem por objetivo 

proteger os cegos carentes, dando-lhes assistência 
alimentícia, médica, farmacêutica, moral, psíquica e 
religiosa, ministrando-lhes instrução e propiciando-lhes 
trabalho, a fim de que possam aplicar, em proveito próprio e 
de sua família, suas aptidões e capacidades produtivas. 
Pelas atividades de eminente caráter assistencial e 

filantrópico que vem realizando, torna-se a instituição 
merecedora do titulo declaratório de utilidade pública. 
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Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei ng 163/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, proposta pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 2 de junho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 176/95 

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

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 
tela propõe seja declarada de utilidade pública a Loja 
Simbólica Harmonia nQ 26, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

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 mencionada entidade tem por finalidade incentivar a 

prática do bem, inculcando em seus afiliados o respeito ao 
próximo e uma conduta segundo os ditames da honra. 
Contribui, assim, para o aperfeiçoamento moral do ser 
humano. 
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 176/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões. 2 de junho de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 194/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Aílton Vilela, o projeto de lei em 
tela objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Carmo da Cachoeira - CONDEC -
, com sede no Município de Carmo da Cachoeira . 
Publicado em 13/4/95, o projeto foi encaminhado à Comissão 

de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentando 
à matéria a Emenda ng 1. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 
a proposição no 1Q turno, conforme disposições regimentais. 

Fundamentação 
O referido Conselho tem por objetivo precípuo congregar 

órgãos e pessoas interessadas em melhorar as condições 
socioeconômicas da comunidade em que atua. Para tanto, 
colabora com órgãos e enticades na coleta e análise de dados 
básicos sobre a comunl:ade, para identificar as suas 
necessidades, e atua, tamoém, na elaboração e execução de 
programas de saúde, higiene e educação. 
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Meritório, pois, declarar-se de 
mencionada entidade. 

utilidade pública a 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 194/95 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 196/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Murta, o projeto em tela visa 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Santa 
Cruz e Adjacências, com sede no Municíp'~ de Vespasiano. 

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 matéria, 
Interno. 

a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 
nos termos do art. 104, I, "a", do Regimento 

Fundamentação 
A Associação Comunitária Santa Cruz e Adjacências é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos que visa promover 
atividades culturais, soc1a1s e esportivas, cultivando a 
cordialidade entre os soc1os e zelando pela melhoria das 
condições de vida no bairro e por seu embelezamento. 

Preenchendo a entidade 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 196/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 2 de junho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 39/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

A proposição em análise, do Deputado José Bonifácio, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos ce Barbacena -
APADEQ -, com sede no Município de Barbacena. 
O projeto foi aprovado no 1Q turno, com a Emenaa nQ 1. Cabe 

a esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente sobre a 
matéria para o 2Q turno, cumprindo os 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. 

A mencionada 
assistencial, 
informações e 

Fundamentação 
Associação desenvolve trabalho de natureza 

educativa e científica. Empenhada em divulgar 
orientações para o combate efetivo às drogas, 
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ela realiza, ainda, pesquisas direcionadas à recuperação dos 
dependentes. 

Por sua atividade de reconhecida relevância, a entidade faz 
jus ao titulo declaratório de utilidade pública. 

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

nQ 39/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
S2la aas Comissões, 2 de junho de 1995. 
0~rge Hannas, relator. 

Redação do vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 39/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Parentes e 
Amigos dos Dependentes Químicos de Barbacena - APADEQ -, com 
sede no Município de Barbacena. 

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

de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos de Barbacena -
APADEQ -, com sede no Município de Barbacena. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

- PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 101/95 

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

o Projeto de Lei nQ 101/95, do Deputado Sebastião Helvécio. 
objetiva declarar de utilidade pública a Comissão de 
Desenvolvimento da Comunidade do Funil - CODEF -, com sede 
no Município de Rio Preto. 

Aprovado no 1Q turno com a Emenda nQ 1, da Co~issão de 
Constituição e Justiça, vem o projeto a esta Comissao para o 
2Q turno de deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, 
I, "a", do Regimento Interno. 
Cabe-nos. ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte 

deste parecer. 
Fundamentação 

A entidade em exame tem por finalidade apoiar, coordenar e 
orientar qualquer iniciativa que vise ao desenvolvimento 
social técnico e econômico de seus associados. 

Pelos' relevantes serviços que presta à comunidade, a 
instituição faz jus ao título declaratório de utilidade 
pública . 

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

nQ 101/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 2 de junho de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 101/95 

Declara de utilidade pública a CÕmissão de Desenvolvimento 
da Comunidade do Funil - CODEF -, com sede no Município de 
Rio Preto. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

L---------------------------------------
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Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Comissão de 
Desenvolvimento da Comunidade do Funil - CODEF com sede 
no Município de Rio Preto. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. . . _ .. 
Art. 3Q- Revogam-se as d1spos1çoes em contrar10. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 107/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

Do Deputado Bonifácio Mourão, o Projeto de Lei nQ 
107/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Hospitalar São Sebastião de Alpercata, com sede no Município 
de Alpercata. 

Aprovada no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, cabe agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para o 
2Q turno, nos termos 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 
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a 

matéria, entendemos ser pertinente declarar de utilidade 
pública a entidade mencionada, tendo em vista a relevância 
de seus trabalhos de assistência médica e hospitalar, bem 
como dos serviços de medicina preventiva e de reabilitações 
prestados à população local. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 107/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 107/95 

Declara de utilidade pública a Associação Hospitalar São 
Sebastião de Alpercata, com sede no Município de Alpercata. 

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

Hospitalar São Sebastião de Alpercata, com sede no Município 
de Alpercata. 
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, 7 DE JUNHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 5 DE JUNHO DE 1995 

Presidência do Deputado Ibrahim Jacob 
SUMÁRIO: ABERTURA- 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 

Ata - correspondência: Oficios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei no 284/95 
Co~~nicações: Comunicação do Deputado Ermano Batista 
Oraoores Inscritos: Discurso do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior - 2ª Fase: Abertura de inscrições - Palavras do Sr. 
Presidente Leitura de comunicaçâ- apresentada 
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise 

- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Ailton Vilela - Alencar 
da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Anivaldo Coelho- Bilac 
Pinto - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz -Geraldo Rezende- Gilmar Machado Jairo 
Ataíde - João Leite - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira -Marcelo Gonçalves- Marco Régis Mauri 
Torres- Olinto Godinho- Péricles Ferreira- Raul Lima Neto 
- 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 á leitura da 
ata da reunião anterior. Na sua ausência, com a palavra, 
para fazê-lo, o Deputado João Leite. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

Ata 
- O Deputado João 

leitura da ata da 
restrições. 

Leite, 2Q-Secretário "ad hoc", procede á 
reunião anterior, que é aprovada sem 

- O Deputado 
1Q-Secretário, 

Correspondência 
Ermano Batista, 4Q-Secr~:ário, 
lê a seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 

nas funções de 

Do Sr. Paulo Paiva, Ministro de Estado do Trabalho, 
acusando o recebimento das cópias do Regulamento das 
Audiências Públicas Regionais de 1995, do Relatório Geral 
das Audiências Públicas Regionais de 1994 e da Emenda à 
Constituição nQ 12, promulgada por esta Casa. 

Do Deputado Cacildo Vasconcelos, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Tocantins, agradecendo a atenção 
que esta Casa dispensou à funcionária daquele órgão, Selene 
Costa de Souza, com o objetivo de instruí-la a respeito de 



164 

assuntos atinentes a treinamento e desenvolvimento 
funcional. 

Do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, comunicando a 
impossibilidade de seu comparecimento às audiências públicas 
realizadas por esta Assembléia. 

Do Sr. Abelardo Teixeira Nunes, Procurador de Justiça, 
encaminhando à Casa cópia do parecer do Dr. Giovanni Mansur 
Solha Pantuzzo. Assessor Especial do referido órgão, 
mediante o qual analisa o relatório final da CPI desta 
Assembléia, constituída para investigação dos fatores 
determinantes do cálculo das tarifas, da exploração dos 
transportes intermunicipais pelas concessionárias e do 
direito de exploração pela ADTER do Terminal Rodoviário de 
Belo Horizonte. (- A CPI dos Transportes Intermunicipais.) 

Do Sr. José Aldro Luiz de Oliveira, Chefe de Gab'~ete da 
Secretaria do Planejamento e Coordenação do Estado de Seará, 
agradecendo convite formulado ao titular daquela Pasta para 
participar da audiência pública realizada em Varginha, e 
comunicando que, na impossibilidade de seu comparecimento, 
aquela Secretaria será representada no evento pelos técnicos 
Fátima Coelho Benevides Falcão e José Rafael Neto. 

Do Sr. Marcelo Meira Bhering, Diretor da Superintendência 
de Finanças da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação 
Social. encaminhando demonstrativos da disponibilidade do 
Fundo para a Infância e Adolescência. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Victor Motta, Diretor Regional do SENAI-MG, 
encaminhando o relatório das principais atividades 
desenvolvidas pelo SENAI-MG em 1994. 

Do Sr. Félix de Sousa Araújo Sobrinho, ~~~retário do 
Legislativo da Assembléia Legislativa do Estac~ da Paraíba, 
solicitando o envio a seu gabinete do projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias, que está em tramitação nesta Casa, 
para que sirva de subsídio a estudo comparativo das 
diferentes propostas estaduais para a LDO. 

Da Sra. Maria da Conceição B. Elias, representante da 
Regional Sul no Colegiado de Diretores, solicitando o apoio 
dos parlamentares mineiros para que se faça cumprir a 
Constituição, no que se refere à isonomia salarial, e se 
restabeleça o pagamento do pró-labore aos diretores de 
escolas estaduais de educação especial, uma vez que eles 
ocupam cargos comissionados. (- À Comissão de Educação.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado (2), 

informando, em atenção ao pedido feito pelo Deputado Gil 
Pereira por meio do Requerimento nQ 219/95, que o assunto 
foi encaminhado à Secretaria de Recursos Minerais, para 
exame; e, em resposta às solicitações feitas pelo Deputado 
Kemil Kumaira por meio dos Requerimentos nQs 181 e 204/95, 
que os pedidos foram encaminhados à CEMIG e à COPASA-MG, 
respectivamente, para exame. 

Do Sr. Ivandro Cunha Lima, Deputado Federal, agradecendo o 
envio de cópia do regulamento das audiências públicas 
regionais e o convite para participar dos eventos. 
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Dos Srs. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, e Luiz 
André Rico Vicente, Presidente da AÇOMINAS, agradecendo o 
convite para participar da reunião especial em homenagem ao 
Sen2jOr Darcy Ribeiro. 

CARTÕES 
Do Sr. José Ribeiro dos Santos, Pres~dente da Câmara 

Municipal de São José da Safira, participando a eleição e a 
constituição da Mesa daquela Casa para o biênio 1995-1996. 

Dos Srs. Geraldo Resende, Superintendente Regional do INCRA 
em Minas Gerais; Christiano Augusto B. Canêdo, Secretário 
Adjunto da Saúde, e Fábio Eugênio Ferreira Lima, Secretário 
Adjunto da Habitação, agradecendo o convite para participar 
da reunião especial em homenagem ao Senador Darcy Ribeiro. 
o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

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

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

proposição: 
PROJETO DE LEI No 284/95 

Dispõe sobre a publicação das declarações de bens que 
especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Serão publicadas no diário oficial do Estado as 

declarações de que tratam as Leis nQs 1.515, de 15 de 
dezembro de 1956, e 10.048, de 26 de dezembro de 1989. 

§ 1Q -A publicação referida neste artigo será efetuada em 
até 15 (quinze) dias contados de sua apresentação. 

§ 2Q -Constarão na publicação a identificação do cartório 
mencionado no§ 1Q e a garantia estabelecida no§ 4Q do art. 
1Q da Lei nQ 1.515, de 15 de dezembro de 1956. 
Art. 2Q -As declarações dos atuais ocupantes dos cargos 

referidos nas leis mencionadas no "caput" do art. 1Q serão 
c~bl icadas em até 30 (trinta) dias contados da publicação 
aesta 1 e i. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

especialmente o § 6Q do art. 1Q da Lei nQ 1.515, de 15 de 
dezembro de 1956. 
Sala das Reuniões, 31 de maio de 1995 . 
Marcos Helênio 
Justificação: As leis mencionadas no presente projeto 

tratam de declaração de bens de cidadãos no exercício de 
cargos públicos ou de agentes políticos e têm a intenção 
clara de dar publicidade ao patrimônio dessas pessoas. O 
pressuposto. no caso, é o direito que a população tem de 
conhecer a relação existente entre a riqueza e as funções de 
seus representantes. Esse é um legítimo direito do público. 

Entendemos, todavia, que as garantias de que cuida a citada 
legislação são um tanto quanto tímidas, merecendo 
publicidade mais ampla. Assim é que, prevendo a publicação 
das referidas declarações de bens no "Minas Gerais", 
intentamos proporcionar maior amplitude ao direito erigido 
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pelo legislador de 1956. Trata-se, pois, de medida que, 
embora simples, terá longo alcance, na medida em que dará à 
sociedade conhecimento mais amplo de seus representantes e 
principais dirigentes. 
Tendo em vista a relevância do projeto ora em pauta, 

contamos com o pleno apoio desta Casa para sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

COMUNICAÇÕES 
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado 

Ermano Batista. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, senhores funcionários da Casa, senhores da 
imprensa, companheiros das galerias que nos visitam hoje, o 
objetivo de minha vinda a esta tribuna é parabenizar o Clube 
Atlético Mineiro pela conquista do campeonato mineiro deste 
ano e também o América, meu time, pela conquista do vice-
campeonato. Parabenizo, na pessoa do Deputado João Leite, 
todos os atleticanos. 
Sr. Presidente, também trago aqui a preocupação das 

diretorias de escolas. Vários Deputados, inclusive eu, 
fizeram doação de subvenção a caixas escolares, para que as 
escolas adquirissem computadores. Posso afirmar aos senhores 
que, depois destas doações, temos um problema sério, que é o 
dos programas para as escolas. Sr. Presidente, faço um 
requerimento a esta Casa e ao Governador Eduardo Azeredo 
para que se providencie urgentemente um programa de 
computador que atenda às escolas estaduais. Faço este apelo, 
Sr. Presidente, pois um programa, hoje, em uma firma 
particular, custa mais ou menos R$1.500,00. Esse valor, as 
caixas escolares das escolas estaduais não possuem. Tenho 
certeza absoluta de oue o Governador, que é um homem da 
informática, vai atenc~r ao meu apelo e ao apelo desta Casa. 
Muito obrigado. 

2ª Fase 
Abertura de Inscrições 

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

Palavras do Sr. Presidente 
Esta Presidência dá conhecimento ao Plenário do documento 

enviado ao Exmo. Sr. Presidente da República, pelo 
Presidente da Casa, Deputado Agostinho Patrús, com relação 
ao projeto de reformulação da CEF, veiculado pela imprensa, 
o qual vem em detrimento dos interesses de Minas. (-Lê:) 

*"Senhor Presidente, 
Minas são várias, na sua geografia, na sua economia e na 

sua expressão cultural. 
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Entretanto, Minas é uma e indivisível no seu espírito e no 
seu povo, sempre se rebelando como um todo quando sobre ela 
pairam ameaças de descaracterização de sua unidade. 

E é essa unidade na diversidade o traço de sustentação do 
perfil dialético de Minas e de sua gente. 

Por ser assim têm causado estranheza notícias veiculadas de 
um projeto de reforma administrativa na Caixa Econômica 
Federal, loteando nosso Estado entre Superintendências 
localizadas em outras unidades da Federação. 
A inspiração de um projeto como esse se alicerç~ numa 

ideologia tecnocrática, que cultua e cultiva apenas numeras, 
cifras e cálculos, ideologia essa largamente praticada ao 
longo do século, cuja falácia vem sendo paulatinamente 
demonstrada pelos recentes fatos históricos. Sua falência 
está diretamente relacionada a uma v1sao estritamente 
racionalista e não dialética das relações entre os 
indivíduos, os grupos e os povos. 
Fosse apenas a Caixa Econômica Federal uma instituição 

financeira, uma reforma administrativa como a que se noticia 
até poderia ser defensável. Mas a Caixa. pelos seus 
objetivos e sua história, é também, e principalmente, 
instrumento de ação de governo, especialmente de 
implementação de políticas na área social. 
Eis porque. Senhor Presidente, esta Casa expressa a Vossa 

Excelência a convicção de que um projeto como esse jamais 
prosperará no bojo de um governo que tem a marca da 
sensibilidade e competência política no trato das questões 
que emergem de nossa realidade. 

É pois, imbuídos dessa convicção que nos dirigimos a Vossa 
Excelência, fazendo coro ao nosso Governador Eduardo Azeredo 
e aos membros de nossa bancada federal, para que, o mais 
rápido possível, possam dissipar-se tais dúvidas, que, 
inquestionavelmente, têm prejudicado a imagem da Caixa em 
nosso Estado e a confiança de nosso povo em Vossa 
Excelência. 
Certos da elevada compreensão de Vossa Excelência, firmamo-

nos com a manifestação de alto apreço e distinta 
consideração. 

Atenciosamente, 
Deputado Agostinho Patrús." 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

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

comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Ermano 
Batista - falecimento do Sr. João Ferreira da Rocha, em 
Mantena (Ciente. Oficie-se.). 

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

1 idas. Lideres inscritos nem oradores para o Grande 
Expediente, a Presidênc'a encerra a reunião, convocando ?S 
Deputados para a ordinár~a deliberativa de amanhã, dia 6, as 
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

~----------------------------------------~ 
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ATA DA Sa REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO ÕE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e um de março de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na sala 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes, os Deputados Sebastião Navarro Vieira, 
Ibrahim Jacob, Wanderley Ávila, Maria José Haueisen e 
Antônio Júlio, membros da Mesa da Assembléia; Miguel 
Martini, Glycon Terra Pinto, Romeu Queiroz e Geraldo 
Rezende, 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 termos do § 
4Q do art. 2Q da Resolução nQ S. 143, de 22/6/94, a reunião 
tem por finalidade apreciar os processos de prestação de 
conta da aplicação dos recursos oriundos de subvenções 
sociais. Logo após, passa a palavra ao relator, pela 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado 
Glycon Terra Pinto, que emite pareceres pela aprovação dos 
processos das seguintes entidades: Associação Comunitária 
Rural Amescla Bois, Fundação de Educação Artística, 
Federação Municipal de Associações de Moradores e Movimentos 
Populares de Iapu, Associação das Comunidades de Ibiai, 
Associação de Ação Comunitária de Laurinha, Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de São Caetano, Associação dos 
Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais de Aparecida, 
Coral Juvenal Alves Vilela, Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Muriaé, Movimento de Proteção das Famílias 
da Comunidade do Pavão, Movimento de Representação 
Comunitária do Córrego Santa Luzia, Movimento de 
Representação Coletiva da Comunidade de Santa Izabel, 
Movimente de Representação Comunitária do Córrego do 
Barroso, Fundação de Educação Artística, Conselho Particular 
São Francisco de Assis da Sociedade São Vicente de Paulo de 
Caeté, Centro Assistencial de Saúde de Barra Longa, Grupo de 
Ação Comunitária Cristão, Associação Comunitária dos Amigos 
de Ibiraci, Prefeitura Municipal de Alpinópolis, Associação 
Beneficente do Bairro Porteira da Pedra, Ação Social São 
Pedro, Hospital e Santa Casa de Jacuí, Conselho Particular 
de Piumhi da S.S.V.P., Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Piumhi, Prefeitura Municipal de Juramento, 
Associação dos Moradores do Bairro São Geraldo e Jardim São 
Geraldo, Prefeitura Municipal de Claro dos Poções, 
Associação dos Moradores do Bairro São Geraldo e Jardim São 
Geraldo, Conselho Feminino de Ação Social, Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Montes Claros e Norte de 
Minas, Associação Comunitária O Pequeno Davi, Associação 
Comunitária de Riachinho, Irmandade Diocesana N. S. de 
Fátima de Montes Claros, Associação Comunitária de Pedras de 
Maria da Cruz. Associação Comunitária de Gameleira - AMSABEL 
-. Associação dos Moradores de São Benedito do Capivari, 
União de Promoção e Assistência Social Sandumonense, 
Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Santos Dumont, 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Marruaz. Conselho 
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de Desenvolvimento Comunitário de Manteiga, Associação de 
Moradores e Produtores Rurais de Posses, Prefeitu~a 
Municipal de Rodeiro, Associação dos Amigos e Moradore~ JO 
Bairro de Lourdes, Associação Feminina do Bairro C~sa 
Branca, Prefeitura Municipal de Soledade de Minas, 
Prefeitura Municipal de Soledade de Minas, Prefeitura 
Municipal de Soledade de Minas, Associação Feminina 
Comunitária Vista Alegre/Cabana, Associação Comunitária 
Santa Ana, Associação Comunitária Maná Ramos, Associação 
Feminina Bairro Casa Branca, Clube dos Pioneiros de Capitão 
Andrade, Associação Comunitária dos Moradores da Rua São 
Geraldo, Obra Social Beneficente da Igreja Missionária 
Cristo Voltará, Associação Muda Matozinhos, Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Santana e Grupo de Vizinhança 

CODESAN , Centro de Desenvolvimento Comunitário de 
Lelivéldia, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Patrocínio, Asilo São Vicente de Patrocínio, Caixa Escolar 
Célia Lemos Borges. Congregação das Servas Reparadoras do 
Sagrado Coração de Jesus de Coromandel, Associação dos 
Amigos e Moradores do Bairro de Lourdes, Seara Espírita Irmã 
Scheyla, Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde 
Arnaldo G. Filho, Asilo Padre Augusto Horta, Associação 
Comunitária dos Moradores do Bairro Canaã, Associação 
Beneficente Teixerense, Conselho Comunitário e Ação Social 
de Itutinga - CASI -. Sociedade Musical Lira Santa Rita, 
Ponte Preta Futebol Clube, Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Bambui, Associação dos Proprietários e 
Moradores da Vila Maria Regina, Associação Comunitária do 
Bairro Rosário, Caixa Escolar Desembargador Continentino, 
Associação Comunitária do Bairro das Graças, Associação de 
Moradores do Conjunto Habitacional Hilda Vilaça de Abreu, 
Associação dos Moradores do Bairro São Geraldo, Associação 
Comunitária do Conjunto Sócrates Mariani Bittencourt, Clube 
de Mães do Bairro Sagrado Coração de Jesus, Lar da Criança, 
Prefeitura Municipal de Minduri, Creche Menino Jesus, Guarda 
Mirim de Ponte Nova, Associação Comunitária Bairro Bela 
Vista. Associação do Bairro Cruzeiro, Associação dos 
Moradores da Vila Divinésia e Adjacências, Grupo Folclórico 
Aruanda, Ipiranga Esporte Clube, Caixa Escolar Lana Neves 
Ladeira, Prefeitura Municipal de Viçosa, Prefeitura 
Municipal de Diogo de Vasconcelos, Prefeitura Municipal de 
Diogo de Vasconcellos, Associação Comunitária dos Bairros do 
Município de Luz, Associação Comunitária dos Moradores do 
Bairro Nossa Senhora das Graças, Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Dom Silvério, Associação Comunitária 
Champs Elysees, Seara Espírita Irmã Scheyla, Creche Dona 
Quita Tolentino, Associação dos Moradores da Comunidade do 
Retiro, Associação Comunitária do Bairro Serra do Luar, 
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Dom Cirilo, 
Associação Comunitária de Assistência Social Paraopebense, 
Fundação José Peres, Associação Monsenhor Joaquim Dimas 
Guimarães, Fundação Comunitária Tricordiana de Educação, 
Associação Comunitária Beneficente Padre Arlindo, Hospital 
Evangélico de Carangola, Hospital Wilkson de Souza Meireles, 
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Casa de Caridade de São Vicente de Paulo, Prefeitura 
Municipal de Abre Campo, Prefeitura Municipal de Guaraciaba, 
Guanabara Futebol Clube, Prefeitura Municipal de Desterro de 
Entre- Rios, Prefeitura Municipal de Santa Rita do 
Jacutinga, Associação Comunitária dos Agricultores e 
Trabalhadores Rurais de São Sebastião do Gil, Prefeitura 
Municipal de Oliveira Fortes, Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Pouso Alegre, Associação Comunitária 
Santa Ana, Ação Social Filadélfia, Associação de Promoção do 
Menor, única Central das Associações de Moradores - UCAM -, 
Santa Casa de Misericórdia de Jacutinga, Grupo JUPAC 
Juntos Unidos Para Ação Comunitária, Associação de Pais e 
Amigos de Excepcionais de Ouro Fino, Creche Comunitária 
Nosso Lar, Associação dos Moradores do Bairro São João, 
Conselho Comunitário do Distrito de Luminosa, Conselho de 
Desenvolvimento da Comunidade de Bom Sucesso, Única Central 
das Associações dos Moradores - UCAM -. Obra Unida Santa 
Luíza de Marilac da SSVP, Obras Unidas Santa Luíza de 
Marilac da SSVP, Única Central das Associações de Moradores 
- UCAM -, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Ouro Fino, Conselho Comunitário do Bairro Can-Can, Obra 
Unida Santa Luíza de Marilac, Prefeitura Municipal de São 
João da Mata, Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural 
de Barreiro dos Francos, Sociedade Musical e Escola Pierre 
Theotônio da Silva, Núcleo Comunitário dos Amigos de 
Itaguara, Associação dos Deficientes Físicos de Cataguases, 
Associação dos Moradores do Bairro Leonardo, Associação 
Fraterna· de Assistência aos Necessitados AFAN , 
Associação dos Moradores do Bairro Granjaria, Associação dos 
Moradores do Bairro Haidé Fajardo, Associação dos Moradores 
dos Bairros Dico Leite e Genserico, Associação dos Moradores 
do Bairro São Diniz, Associação dos Moradores do Bairro Vila 
Reis, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados -
APAC -, Caixa Escolar Pedro Rodrigues de Menezes, Associação 
Distrital Pró-Desenvolvimento de Extração, Associação 
Comunitária de Sopa, Associação Pró-Melhoramentos da 
Periferia de Presidente Juscelino, Serviço de Assistência 
Social Paroquial de Várzea da Palma, Prefeitura Municipal de 
Morro da Garça, Associação Comunitária do Bairro Bom Jesus, 
Associação Comunitária do Bairro Cardoso. Coro Vozes da 
Juventude, Creche Comunitária Tancredo Neves, Liga Municipal 
de Desportos de Várzea da Palma, Estrela Esporte Clube, 
Caixa Escolar Waldomiro Magalhães Pinto, Caixa Escolar 
Oswaldo Vicintim, Escola Municipal de Música José 
Evangelista, Associação dos Proprietários e Moradores do 
Distrito de Topázio, Associação de Prevenção e Combate ao 
Câncer - APRECe -, Associação Comunitária de Mata Verde, 
Associação Comunitária Bela Vista, Associação Comunitária 
Bela Vista, Associação Feminina Comunitária do Bairro 
Copacabana e Adjacências, Movimento de Recuperação de Vidas 
O Bom Samaritano, União dos Moradores da Vila Boa Vista, 
Associação Beneficente de Medina - ASBEME -. Associação das 
Vilas de Contagem. Submetidos a discussão e votação, são os 
pareceres aprovados. Em seguida, esses processos são 
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apreciados pela Mesa, sendo relator da matéria o Deputado 
Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente, 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 destas 
Comissões para a próxima reunião ordinária, determina que se 
lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de março de 

1995. 
Agostinho Patrús, Presidente -

Aloise - Maria José Haueisen 
Martini Clêuber Carneiro 

Wanderley Ávila 
Antônio Júlio 

Geraldo Rezende 

Rêmolo 
Miguel 

Romeu 
Queiroz. 
ATA DA 10a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia dezoito de maio 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, Maria José Haueisen e 
Ibrahim Jacob, membros da Mesa da Assembléia; Miguel 
Martini, Clêuber Carneiro, Marcos Helênio e Geraldo Rezende, 
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 termos do ~ 
4Q do art. 2Q da Resolução nQ 5. 143, de 22/6/94, a reunião 
tem por finalidade apreciar os processos de prestação de 
contas da aplicação dos recursos oriundos de subvenções 
sociais. Logo após, passa a palavra ao relator da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado Clêuber 
Carneiro, que emite pareceres pela aprovação dos processos 
das seguintes entidades: Associação de Apoio Comunitário do 
Bairro Canadá, Casa da Criança, Caixa Escolar Dr. Ordomundi 
Gomes Ferreira, Associação Comunitária de Água Comprida, 
Associação para o Desenvolvimento Comunitário do Bairro do 
Carmo, Clube de Idosos Amigos da Vila Oeste, Grupo de Mães 
Família Unida do Bairro 1Q de Maio e Adjacências, APAE de 
São João Del-Rei, Associação Comunitária de Brumal, 
Ass~ciação Comunitária dos Moradores de Córrego do Barro, 
Cai~a Escolar Zico Barbosa, Caixa Escolar Mirian Edilene dos 
Santos, Sociedade Civil Seminário Sagrado Coração de Jesus, 
creche do Menino Deus, Conselho de Desenvolvimento de 
Caracóis de Cima, APAE de Cataguases, Associação de Proteção 
à Infância de Volta Grande, Associação Comunitária Vila São 
José, Caixa Escolar João Luiz Alves, Flamengo Futebol Clube, 
Lions Clube de Januária, Lions Clube de Januária, Centro 
Comunitário Rural de Catuti, Associação Comunitária de 
Várzea da Cruz, Conselho de Desenvolvimento Comunitário do 
Goiabal, Mãe Paula, Genipapeiro e Fazenda Boa Vontade, 
Prefeitura Municipal de Manga, Serviço de Recuperação e 
Assistência Social, Caixa Escolar São Benedito da Escola 
Estadual Cel. José Martins, SSVP de Varginha, Associação 
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comunitária das Famílias de Coqueiral, Associação de 
Desenvolvimento Comunitário do Bairro Nova Baden, Associação 
de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Nova Baden, 
Conselho Particular São Vicente Férrer da SSVP, Associação 
do Bairro Jardim Bela Vista, Prefeitura Municipal de 
Bonfinópolis de Minas, Associação dos Moradores dos Bairros 
Lagoinha e Jardim América, Domus Pro Orantibus, Prefeitura 
Municipal de Bonfinópolis de Minas, Buritis Esporte Clube, 
Sociedade de Amigos do Grupo Rosa Mística, Prefeitura 
Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, SSVP de 
Tabuleiro, Centro de Desenvolvimento Comunitário Artur 
Brier, Centro Infantil Municipal de Caeté, Congregação das 
Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Antunes, 
Associação de Assistência Social de Divinópolis, Centro 
Espírita Fé, Esperança e Caridade, Divulgação Espírita 
Cristã, Creche Menino Jesus, Associação de Moradores e 
Amigos da Grama, Conselho Comunitário do Desenvolvimento de 
Jaíba, Fundação de Aprendizagem e Desenvolvimento Social do 
Menor, Sport Club Aymores, Associação Comunitária 
Educacional de Belo Oriente, Associação Comunitária de 
Naque, Creche Comunitária Pingo de Gente, Associação 
Comunitária de Brumal, Movimento Mulher Marginalizada, 
Associação Comunitária do Distrito de São Cândido, 
Associação Antialcoólica do Município de Limeira do Oeste, 
Associação Cristã de Assistência aos Pobres, Sociedade 
Eunice Weaver de Uberaba, Creche Comunitária Maria Rosa de 
Oliveira, Potreiro Esporte Clube, Sociedade Legionárias do 
Bem, Associação do Bairro Parque São Geraldo, Grupo Espírita 
Caminheiros de Jesus, Associação Comunitária de São Vicente 
da.Estrela, Associação Comunitária do Distrito de Pingo 
d'Agua, SSVP de Carvalhópolis, Irmandade da Santa Casa de 
Caridade de Machado, Prefeitura Municipal de Monte Santo de 
Minas, Parque do Campo, Prefeitura Municipal de São Tiago, 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santana de 
Manhuaçu, Núcleo Assistencial Central de ~a~ta Bárbara do 
Tugúrio, Núcleo Assistencial de Desenvolvi~ento Comunitário 
Padre Dante Maria Pozzi, Associação de Desenvolvimento 
Comunitário do Bairro Caiçara, Associação Comunitária do 
Bairro Sagrada Família, Associação de Apoio Comunitário do 
Conjunto Habitacional Benjamin Pereira Baeta, Núcleo 
Assistencial Central de Santa Bárbara do Tugúrio, Associação 
de Desenvolvimento Comunitário de Poço Verde, Prefeitura 
Municipal de Jampruca, Prefeitura Municipal de Jampruca. 
Sociedade Musical Santa-ritense, Associação Comunitária dos 
Bairros Bela Vista e Kennedy, Associação Boas Novas, 
Conselho Particular São José do Calafate da SSVP, Associação 
de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Santa Rita, 
Seara Espírita Irmã Scheyla, Associação Comunitária dos 
Moradores do Bairro José Adão e Camargos e Adjacências, APAE 
de Abre Campo, Prefeitura Municipal de Cataguases. 
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres 
aprovados. Em seguida, esses processos são apreciados pela 
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados Wanderley 
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Ávila, 1Q-Vice-Presidente, e Ermano Batista, 4Q-Secretário, 
que emiter seus pareceres pela aprovação dos processos, os 
quais, suc-~tidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos Pé 'amentares, convoca 
os membros destas Comissões para ~ próxima reunião 
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de maio de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente - Wanderley Avila - Antônio 

Júlio- Ibrahim Jacob- Maria José Haueisen- Miguel Martini 
- Clêuber Carneiro - Marcos Helênio - Romeu Queiroz. 
ATA DA 11a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Ás dez horas do dia vinte e três de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na sala 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes os Deputados Agostinho Patrús, Wanderley 
Ávila, Antônio Júlio, Ibrahim Jacob e Maria José Haueisen, 
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Clêuber 
Carneiro, Marcos Helênio e Romeu Queiroz, 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, 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 pela Comissão de Fiscalização 
F'nanceira e Orçamentária, Deputado Clêuber Carneiro, que 
e-~te pareceres pela aprovação dos processos das seguintes 
entidades: Conselho Particular de Pains da SSVP, Instituto 
de Maternidade, Assistência à Infância e Policlínica de 
Barbacena, Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí, Lar 
dos Meninos São Domingos Obra Social, Associação dos 
Deficientes Físicos de Uberaba, Associação dos Paraplégicos 
de Uberlândia, Núcleo Assistencial do Limoeiro, Caixa 
Escolar Cônego Cesário, Núcleo Assistencial Central de Santa 
Bárbara do 7~gúrio, Associação do Incentivo ao Pequeno 
Produtor de :~nta Rita, Associação do Incentivo ao Pequeno 
Produtor de ~anta Rita, Associação de Moradores e Amigos do 
Bairro Icaivera, Associação Filantrópica Anfrísio Coelho; 
Associação Mineira de Assistência aos Excepcionais; 
Associação Comunitária Santa Rita, Centro de Desenvolvimento 
Comunitário do Município de Carmo da Cachoeira, Obras 
Sociais da Pampulha, Associação Amigos de Palmópolis, 
COLMÉIA-Centro de Educação e Profissão, Associação 
Comunitária de Alegria, Prefeitura Municipal de Caratinga, 
Lira Nossa Senhora das Dores, Centro Infantil Mãe Chica, 
Conselho de Desenvolvimento do Rio do Peixe, Irmandade Nossa 
Senhora do Rosário de Virgem da Lapa, Jovens Católicos do 
São Francisco, Sociedade Amigas da Cultura, Cultura 
Artística de Minas Gerais, Prefeitura Municipal de Ervália, 
Prefeitura Municipal de Piranga, Cerâmica Futebol Clube, 

~----------------------------------------------~ 
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Caixa Escolar da Escola Estadual Conjunto Palmas, Prefeitura 
Municipal de Caetanópolis. Submetidos a discussão e votação, 
são os pareceres aprovados. Em seguida, esses processos são 
apreciados pela Mesa, sendo relator da matéria o Deputado 
Wanderley Ávila, 1Q Vice-Presidente, que emite pareceres 
pela aprovação dos p~ocessos, 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, 1Q de junho de 

1995. 
Rêmolo Aloise, Presidente Wanderley Ávila Ermano 

Batista- Antônio Júlio - Ibrahim Jacob- Romeu Queiroz-
Clêuber Carneiro - Marcos Helênio- Alencar da Silveira 
Júnior. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
-No 9/95 

Comissão de Sãúde e Ação Social 
Relatório 

Do Deputado Paulo Pettersen, o Projeto de Lei nQ 9/95 visa 
a declarar de utilidade pública o Conselho Particular de 
Nova Era da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Nova Era. 

Publicada, foi a proposição encaminhada, para exame 
preliminar, 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 do art. 104, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A instituição em análise tem-se mostrado de grande 

importância para a comunidade carente, uma vez que congrega 
esforços para a realização ce obras de caridade cristã, 
diretamente ou através de conselhos particulares e 
conferências vicentinas a ela vinculados, destinando aos 
menos favorecidos abrigo, alimentação, vestuário e 
medicamentos. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 9/95 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 1995. 
Luiz Antônio Zanto. relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 166/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de 
Lei nQ 166/95 visa a declarar de utilidade pública o Asilo 
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São Vicente de Paulo, com sede no Município de São Pedro da 
União. 
Publicada em 6/4/95, foi a proposição encaminhada, para 

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

Fundamentação 
o Asilo São Vicente de Paulo é uma associação civil sem 

fins lucrativos, que tem por objetivo a prática da caridade 
cristã, por meio da assistência social e educativa à 
comunidade carente. Completa o seu trabalho beneficen:: com 
a doação de moradia aos necessitados e assistênci~ aos 
idOSOS. 

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

166/95, no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 192/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

o projeto de lei em análise, do Deputado Ajalmar Silva, tem 
por objetivo criar o Dia Estadual do Esteticista. 

Examinada a proposição preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e aprese~tou a Emenda nQ 1, 
vem o projeto a esta Comissão para o 1Q ~~rno de deliberação 
conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A valorização da estética, em todos os tempos, evidencia-se 

nas diversas manifestações da arte, uma das mais nobres 
expressões da cultura. 

Tem-se observado, na história da civilização, a preocupação 
do homem com a aparência, fato que admite diferentes 
interpretações. Longe de se identificar apenas como 
expressão de vaidade, a preocupação com as questões 
estéticas pode ser encarada como parte de um conjunto de 
cuidados a serem dedicados ao próprio corpo para mantê-lo 
saudável. 

Na verdade, a boa aparência está diretamente ligada à 
preservação da autoestima e da auto-confiança das pessoas. 
favorecend2 suas relações sociais e profissionais. 

Esses úl- ~os aspectos assumiram, na atualidade, grande 
relevânci~ pois o dinamismo das mudanças observadas no 
comportame~to humano, provocado pelo rápido desenvolvi~ent~ 
mundial, passou a exigir relacionamento interpessoal nao so 
mais freqüente mas caracterizado, sobretudo, pela 
necessidade de apresentação pessoal mais apurada. 

Nesse contexto, sobressai a importância da atividade do 
esteticista, cuja atuação se desenvolve com vistas a 
oferecer a seu cliente a possibilidade de cuidar 
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176 

adequadamente dos aspectos estéticos corporais que julga 
relevantes para seu bem-estar. 

É importante mencionar-se, ainda, que a profissão de 
esteticista vem sendo exercida no Brasil há cerca de 30 
anos, e encontra-se atualmente em fase de regulamentação, em 
nível federal. 
Consideramos, pelas razões acima expostas, de grande mérito 

a iniciativa do projeto em tela de incluir o Dia do 
Esteticista no calendário comemorativo do Estado. 

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

nQ 192/95, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 102/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

Do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto em tela objetiva 
declarar de utilidade pública o Hospital São Sebastião de 
Recreio, com sede no Município de Recreio. 
Aprovado o projeto no 1Q turno na forma proposta, cabe a 

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a 

matéria, entendemos ser pertinente declarar de utilidade 
pública o Hospital São Sebastião de Recreio, tendo em vista 
a relevância de seus trabalhos de assistência médico-
hospitalar, principalmente no que diz respeito aos serviços 
ambulatoriais e de pronto-socorro. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 102/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 170/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

Do Deputado José Braga, o projeto de lei em exame, que 
pretende declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária da Colônia Carlos Prates - ASCATE -, com sede no 
Município de Belo Horizonte, foi aprovado no 1Q turno, na 
forma original. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 

a matéria para o 2Q turno, nos termos regimentais. 

A ASCATE é 
filantrópica, 
assistência à 

Fundamentação 
uma sociedade civil, sem fins lucrativos, 

que tem por finalidade a prestação de 
comunidade por meio de atendimento médico-
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hospitalar, apoiando, ainda, o menor carente quanto ás suas 
necessidades básicas de sobrevivência. 

Não havendo dúvida quanto à relevância desse trabalho de 
cunho social, consideramos oportuna a declaração de 
utilidade pública da entidade. 

Conclusão 
Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 170/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 2 de junho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 2oo;9s 
Comissão de Sa~:e e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei nQ 

200/95 objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
do Povoado de Santana, com sede no Município de Sericita. 

Aprovado o projeto em 1Q turno, sem emenda, cabe a es~: 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A Associação do Povoado de Santana é de caráter 

filantrópico e tem por objetivo prestar assistência social 
aos moradores do povoado, bem como representá-los junto às 
autoridades municipais. 

Coroando de êxito o seu trabalho, merece a entidade o 
titulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 200/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

L---------------------------------------
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 6 DE JUNHO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patr~s. Wanderley Ávila 
e Maria José Haueisen 

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondência: Mensagem nQ 12/95 (encaminha Projeto de Lei 
nQ 285/95), do Governador do Estado- Oficio- Apresentação 
de Proposições: Projetos de Lei nQs 286 a 295/95 
Requerimentos nQs 465 a 482/95 - Requerimentos dos Deputados 
Gil Pereira, Raul Lima Neto, Ermano Batista, Anderson Adauto 
e Paulo Piau e das Comissões de Assuntos Municipais e de 
Defesa do Consumidor (3) Comunicações: Comunicação do 
Deputa:~ Carlos Pimenta - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputacos Geraldo Rezende, Gilmar Machado, Carlos Pimenta e 
Irani Barbosa Interrupção dos trabalhos ordinários; 
Composição da Mesa; Palavras do Secretário de Justiça do Rio 
de Janeiro, Jorge Fernando Lorette, e do Deputado Tarcisio 
Henriques; Reabertura dos trabalhos ordinários - 2ª PARTE 
(ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições -Questão de 
ordem; chamada para a recomposição do "quorum"; existência 
de n~mero regimental para a continuação dos trabalhos 
Leitura de comunicação apresentada Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Anderson Adauto; encaminhamento à 
Comissão de Sa~de e Ação Social - Requerimento do Deputado 
Raul Lima Neto; deferimento 2ª Fase: Discussão de 
proposições: Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
4/95; encerramento da discussão - Discussão, em 2Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 30/95; encerramento da discussão 
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os De~utados: 
Agostinho Patr~s -Wanderley Avila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio J~lio
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira J~nior -Almir Cardoso- Álvaro Antônio 
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
Antônio Genaro- Antônio Roberto- Arnaldo Canarinho- Bilac 
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dílzon Melo- Dimas Rodrigues- Djalma 
Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - 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 Bonifácio - José Braga - José Maria 
Barros- Kemil Kumaira - Leonídio Bouças- Luiz Antônio 
Zanto - Marcelo Cecé - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri 
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Torres- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
Paulo Schettino - Raul Lima Neto- Romeu Queiroz- Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo - Toninha Zeitune -Wilson Trópia. 
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) -A lista de 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

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

1g-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
"MENSAGEM No 12/95* 

Belo Horizonte, 5 de junho de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa. o incluso projeto de 
lei, que cria a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentado, altera a denominação da 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
e dá outras providências. 

O projeto de lei em destaque objetiva fundamentalmente a 
criação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentado, com o que fica absorvida na nova 
Pasta de atividades desta área atualmente compreendidas na 
competência da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente, prevendo, ainda, em seu artigo 9Q, a remessa 
a essa Casa Legislativa de projetos de lei específicos 
definindo áreas de atuação de outros órgãos e entidades do 
Poder Executivo, de forma a proceder às necessárias 
adaptações com a proposta ora encaminhada. 

A importância da formulação da política global de defesa do 
meio ambiente no Estado exige que a administração p~blica 
estadual disponha de órgão específico na sua estrutura 
organizacional, como ora se propõe, em virtude d~s 
proporções e da universalidade alcançadas pela questao 
ambiental na atualidade. 

Por isso mesmo, e pelo seu relevante interesse p~blico. 
solicito a Vossa Excelência que atribua ao projeto de lei 
ora encaminhado o regime de urgência a que se refere o 
artigo 69 da Constituição do Estado. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos do meu 
elevado apreço e distinta consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI No 285/95** 

Cria a Secretaria de Esta~) do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentado, a :era a denominação da 

~------------------------------------------------
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Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
e dá outras providências. 
Art. 1Q -Fica criada a Secretaria de ~stado do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, co~ a finalidade de 
formular a política global do Estado relativa às atividades 
setoriais de defesa do meio ambiente e seu uso sustentado. 

Art. 2Q- Compete à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentado: 

I - coordenar e supervisionar medidas destinadas à proteção 
ambiental. bem como a aplicação das normas e legislação 
específicas de meio ambiente e recursos naturais; 

II - zelar pela observância das normas de controle e 
proteção ambiental. em articulação com órgãos federais, 
estaduais e ~~~icipais; 
III - propc~ e coordenar a gestão ambiental integrada no 

Estado; 
IV - articular-se com os organismos que atuam na área com a 

finalidade de garantir a execução da política ambiental: 
v- consolidar e estabelecer, articuladamente, com órgãos e 

entidades que atuam na área ambiental, normas técnicas a 
serem observadas pelos mesmos; 

VI - orientar e coordenar, tecnicamente, os órgãos e 
entidades que atuam na área do meio ambiente; 
VII - identificar os recursos naturais do Estado com 

vistas à execução de políticas preservacionistas; ' 
VIII - propor e coordenar a implantação de áreas de 

pr?teção amb~e~tal, de relevante interesse ecológico e 
un1dades ecolog1cas multissetoriais; 

IX_- C?Orden~r.planos, progra~as e projetos de gestão de 
bac1as h1drograf1cas e de proteçao de mananciais; 
X - representar o Governo de Minas Gerais no Conselho 

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e no Conselho Nacional de 
Recursos Naturais Renováveis. 
Parágrafo único - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentado atuará como órgão seccional 
coordenador do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA 
no âmbito do Estado, nos termos da Lei Federal nQ 6.938, d~ 
31 de agosto de 1981. 
Art. 3Q -A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentado tem a seguinte estrutura 
orgânica: 

I - Gabinete; 
II - Assessoria de Comunicação Social; 
III - Superintendência de Planejamento e Coordenação 

SPC/Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado; 
IV - Superintendência de Administração e Finanças; 
IV.a - Diretoria de Administração; 
IV.b - Diretoria de Finanças; 
v - Superintendência de Desenvolvimento Técnico; 
V.a - Diretoria de Projetos, Estudos e Pesquisas; 
V.b- Diretoria de Articulação Interinstitucional. 
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades 

administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas 
em decreto. 
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Art. 4Q - Integram a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentado: 

I - por subordinação: 
a) Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM; 
II - por vinculação: 
a) Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM; 
b) Instituto Estadual de Florestas - IEF. 
Art. 5Q -Passa a denominar-se Secretaria de Estado de 

Ciência e Tecnologia a Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente. 
Art. 6Q - Integram a Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia: 
I - por subordinação; 
a) Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia - CONECIT; 
b) Conselho de Coordenação Cartográfica- CONCAR; 
II - por vinculação: 
a) Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG: 
b) Universidade Estadual de Mont~s Claros - UNIMONTES; 
c) Fundação de Amparo à Pesquis' do Estado de Minas Gerais 

- FAPEMIG; 
d) Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC; 
e) Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais -

IPEM-MG; 
Art. 7Q -A presidência do Conselho Estadual de Política 

Ambiental - COPAM passa a ser exercida pelo Secretário de 
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, e a 
função de sua Secretaria Executiva, pela Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado. 
Art. 8Q -Passam a ser da competência da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER as atividades 
de fomento à produção relacionadas ao reflorestamento com 
finalidade industrial e com a piscicultura, anteriormente da 
competência do Instituto Estadual de Florestas - IEF. 

Art. 9o O Poder Executivo encaminhará à Assembléia 
Legislativa, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar 
da vigência desta lei, entre outros, os seguintes projetos 
de lei de reorganização dos seguintes órgãos e entidades: 

I Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; 

II - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia; 
III - Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e 

Energéticos: 
IV- Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM; 
v - Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM; 
VI - Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas 

Gerais: 
VII - Instituto Estadual de Florestas- IEF. 
Art. 10 - Ficam criados 1 (um) cargo de Secretário de 

Estado, 1 (um) cargo de Secretário Adjunto de Estado e 1 
(um) cargo de Chefe de Gabinete de Secretário de Estado na 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentado. 

A r t . 1 1 - F i cam 
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criados nos Anexos I e III do Decreto nQ 
junho de 1974, os cargos de provimento em 
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comissão constantes do Anexo Único desta lei, destinados ao 
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentado. 

Art. 12 -O Quadro Setorial de Lotação de cargos efetivos 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentado será estabelecido mediante a redistribuição de 
cargos vagos e o remanejamento de servidores de outros 
órgãos da administração direta. 

Art. 13 -Os órgãos subordinados e as entidades vinculadas 
que integram a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentado prestarão apoio logístico 
necessário à implantação e ao funcionamento da Secretaria. 
Art. 14 -Para atender às despesas decorrentes da execução 

desta lei fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
especial de até R$243.326,86 (duzentos e quarenta e três mil 
trezentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), 
observado o disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março 
de 1964. 

Art. 15 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário. 
**- O anexo mencionado foi publicado na edição do Diário 

do Legislativo de 8/6/95. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio 

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

OFÍCIO* 
Barbacena, 31 de maio de 1995. 
Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Municipais: 
O Prefeito Municipal de Barbacena, Dr. Antônio Carlos 

Doorgal de Andrada, e o Presidente da Câmara Municipal de 
Barbacena, Dr. Paulo Cézar Barroso de Araújo, vêm perante v. 
Exa. para contestar o requerimento encaminhado à Assembléia 
Legislativa do Estado pela Comissão Emancipacionista do 
Distrito de Correia de Almeida, Município de Barbacena, 
pelas razões e motivos que passam a expor: 

1 O requerimento encaminhado pela Comissão 
Emancipacionista a essa Casa Legislativa não atendeu àqueles 
requisitos elencados pela Lei Complementar nQ 37, de 18 de 
janeiro de 1995, que. em seu artigo 3Q, exige informações 
escritas da PrefeitL~a Municipal no tocante aos documentos 
previstos nos inciso.: :r. III e IV. 

Da mesma forma, r.ao atendeu à parte concernente aos 
documentos relacionados nos incisos III e IV do artigo 8Q da 
referida lei complementar. 
Cumpre-nos destacar a gravidade da má-fé com que obrou tal 

Comissão, que protocolizou junto a essa Assembléia um 
requerimento instruido com documentos antigos, datados de 
quatro anos atrás, totalmente defasados e que não retratam, 
em momento algum, a realidade atual, o que configura 
gritante desrespeito a essa Casa. 

É mister que destaquemos mais que, ao realizar tal 
protocolo, o fez quando ainda existia prazo legal para que a 
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Prefeitura Municipal fornecesse as informações atualizadas, 
conforme fora solicitado pela mencionada Comissão. 

Os requerimentos junto a esta Prefeitura ocorreram em data 
de 10 de maio de 1995. A Constituição Federal, em seu artigo 
5Q, XXXIV, "b", que garante a obtenção de certidões junto ao 
Poder Público, não faz qualquer menção a prazo. 
Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de Barbacena, em 

seu artigo 27 (doc. fls. de número 01), obriga o município a 
"fornecer certidões de atos, contratos e decisões em 15 
(quinze) dias". A matéria referida nos requerimentos não 
guarda qualquer relação com atos, contratos ou decisões 
desta administração, o que nos força a crer que não 
estaríamos atrelados ao referido prazo. 

2 - O referido requerimento, desprovido dos requisitos 
básicos ditados pela Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
protocolizado junto à Assembléia Legislativa deste Estado 
pela Comissão Emancipacionista, datado de 23/5/95, como 
parece-nos bastante óbvio, teve por finalidade exclusiva 
criar obstáculos à aplicabilidade da Lei Municipal nQ 3. 171, 
de 24 de maio de 1995, que criou novos distritos no 
Município de Barbacena. Vejamos o porquê da afirmação acima. 

Ao realizar o protocolo em 23/5/95, a Comissão, que possui 
entre seus mentores alguns vereadores, já sabia da aprovação 
da Lei nQ 3. 171, de 1995, em primeira votação. Da mesma 
forma, sabia que estava agendada para a manhã seguinte, dia 
24/5/95, às 10 horas, reunião extraordinária do Leoislativo 
Municipal para que fossem procedidas a 2ª votaÇão e a 
redação final do texto legal a ser promulgado e publicado 
naquela mesma data (doc. fls. nQ 02). 
Outra alternativa não se apresentou à Comissão 

Emancipacionista senão a de protocolizar o requerimento, 
mesmo que desprovido dos requisitos legais impostos pela Lei 
Complementar nQ 37, de 18/1/95, para futuramente arrimar-se 
no que dispõe o§ 2Q do artigo 8Q do mesmo diploma legal. 

Como visto e demonstrado de maneira inequívoca, os atos da 
Comissão não ultrapassam a barreira de um mal-articulado e 
infeliz ardil que objetivou a inaplicabilidade da Lei 
Municipal nQ 3.171/95. 

Corroborando todas as alegações acima formuladas está o 
fato de que, ao adentrar com o requerimento junto a essa 
Assembléia, instruído com documentos defasados, inadequados 
à realidade e, ainda, emitidos por quem, sob o prisma da Lei 
Complementar nQ 37/95, não detém competência para tal. o fez 
a Comissão Emancipacionista quando ao Município ainda 
restava prazo legal para o fornecimento dos documentos. 
mesmo que, hipoteticamente, nos consideremos vinculados ao 
prazo previsto pelo artigo 27 da Lei Orgânica Municipal. 
3 Agiu, pois, duplamente de má-fé a Comissão 

Emancipacionista. Agiu de má-fé contra a Assembléia 
Legislativa do Estado ao protocolizar um requerimento 
instruido maliciosamente com certidões e documentos sem 
qualquer validade. Da mesma forma agiu com absoluta má-fé 
contra a Câmara Municipal de Barbacena que, soberanamente, 

~----------------------------------------------~ 
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votava lei municipal com total observância dos prazos legais 
e constitucionais (doc. fls. nQs 02 A, 02 B, 02 C e 02 D). 

4 - Ainda corroborando toda a alegação de má-fé por parte 
da Comissão Emancipacionista, ressaltamos que a mesma, em 
flagrante reconhecimento da ineficácia dos documentos por 
ela anexados (doc. fls. 03 a 09) a seu requerimento, 
adentrou em data de 29/5/95 com um mandado de segurança 
contra o Prefeito Municipal de Barbacena, objetivando o 
fornecimento dos documentos necessários para a instrução de 
seu requerimento, de modo a permitir a substituição daqueles 
já entregues e inválidos por outros atualizados, válidos e 
eficazes (doc. fls. 70 a 79). 

Merece destaque também o fato de que, ao adentrarem com 
referido mandado de segurança, em data de 29/5/95, a Lei 
Municipal nQ 3. 171, de 24/5/95, já se encontrava em plena 
vigência, em completa observância à Lei Complementar nQ 
37/95. 

Ao assim agir, a Comissão nada mais fez além de assinar o 
atestado de invalidade de seu requerimento por falta dos 
requisitos básicos a seu processamento, pois admitiu 
expressamente que a Prefeitura teria, na pior das hipóteses, 
até às 17h30min do dia 24/5/95 para fornecer os documentos, 
quando a lei entrou em vigor antes daquele horário. 

É nossa missão, ainda, levar ao conhecimento de V. Exa. que 
a Comissão Emancipacionista, na pessoa de seu Presidente, ao 
ajuizar referido mandado de segurança, conforme faz certo 
cópia de sua peça exordial e despacho da Meritíssima Juíza 
de Direito da 1ª Vara Cível desta comarca de Barbacena, 
omitiu ardilosamente que já havia protocolizado seu 
requerimento junto à Assembléia. Tal omissão, por certo, e 
por si só, será suficiente à denegação da ordem impetrada, 
sem falar na insubsistência legal da mesma. 

5 - Desta forma, o protocolo do requerimento da Comissão 
Emancipacionista é ineficaz e desprovido de fundamentação 
legal, porque fulcrado em bases falsas, elaborado com 
expedientes ardilosos com o intuito de ludibriar a 
Assembléia do Estado e impedir a manifestação soberana do 
Poder Legislativo Municipal. N~~ tendo, pois, efeito legal o 
protocolo, a lei municipal es:á em pleno vigor e torna sem 
efeito o "surto" emancipacionista. 
Aliás, o movimento emancipacionista está estruturado em 

ações políticas estranhas, tendo por base a "vontade" do ex-
Deputado Baldonedo Napoleão, de votação ridícula e 
inexpressiva do Distrito de Correia de Almeida, e sendo 
~ncampado na Assembléia do Estado pelo Deputado Wanderley 
Avila, de Pirapora, totalmente desconhecido na região de 
Barbacena, que certamente nem conhece. O desconhecimento é 
duplo neste caso. A sociedade barbacenense sente-se 
ludibriada por esses dois senhores, conforme poderá atestar 
documento em anexo, subscritado por cerca de 40 (quarenta) 
entidades e pelos três vereadores eleitos com os votos do 
Distrito de Correia de Almeida (doc. fls. 10 a 14 e 80 a 
87) o 
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6 - Também a população de Correia de Almeida, em sua ampla 
maioria, não deseja no momento a emancipação, conforme prova 
abaixo-assinado em anexo, com mais de 700 (setecentas) 
assinaturas (doc. fls. 15 a 64). 

7 Não bastassem tais alegações, os Municípios de 
Barbacena e Oliveira Fortes estão judicialmente (doc. fls. 
65 a 69) discutindo suas divisas, justamente na Localidade 
do Campestre II, localizada no Distrito de Correia de 
Almeida. Se a proposta emancipacionista prevalecesse, 
correr-se-ia o risco de se ver nascer um município sem 
fronteiras definidas, sem limites e sem divisas. Sem dúvida, 
um fato esdrúxulo e uma anomalia jurídica. 
Isto posto, Sr. Presidente, tem a presente por finalidade 

seja considerado ineficaz o protocolo firmado pela Comissão 
Emancipacionista junto à Assembléia do Estado de Minas 
Gerais, datado de 23/5/95 e, via de consequencia, seja 
considerada a plenitude da vigência da Lei Municipal de nQ 
3. 171, de 24/5/95, arquivando-se definitivamente o Processo 
Emancipacionista em curso, também em razão de as divisas do 
Distrito estarem "sub-judice" no âmbito desta Comarca de 
Barbacena. 

Nestes termos, 
pedem deferimento. 
Antônio Carlos Doorgal de Andrada, Prefeito Municipal de 

Barbacena - Paulo Cézar Barroso de Araújo, Presidente da 
Câmara Municipal. 

- À Comissão de Assuntos Municipais para anexar ao processo 
de emancipação do Distrito de Correia. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
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: 
PROJETO DE LEI NQ 286/95 

Dispõe sobre celebração de contrato de comodato entre o 
Departamento de Estradas de Rodagem DER-MG e a 
Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Departamento de Estrada de Rodagem- DE~

MG - autorizado a celebrar contrato de comodato ou de cessao 
de uso com a Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, para 
exploração da pedreira desativada situada no Distrito de 
campolide, no Município de Antônio Carlos. _ . 

Parágrafo único O prazo do instrumento legal nao podera 
ser inferior a 20 (vinte) anos ou superior a 30 (trinta) 
anos. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1Q de junho de 1995. 
José Bonifácio 

~------------------------------------------
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Justificação: A pedreira citada está desativada há mais de 
20 anos. O DER-MG declara que ela está abandonada e 
reconhece que não tem capacidade para reativá-la. 
A aprovação deste projeto será de grande valia para o 

Município de Antônio Carlos e toda a região. 
-Publicado, vai o Projeto as 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 287/95 
Altera a denominação da Escola Estadual Arnaldo de Melo 

Carvalho, do Município de Conceição da Aparecida, para 
Escola Estadual Padre José Antônio Panucci. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -A Escola Estadual Arnaldo de Melo Carvalho, 

localizada no Município de Conceição da Aparecida, passa a 
denominar-se Escola Estadual Padre José Antônio Panucci. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: A alteração pretendida é fruto do desejo da 

comunidade de Conceição da Apareci:2 de prestar merecida 
homenagem a um homem que, por mui~~s anos, dedicou-se ao 
trabalho em prol do desenvolvimento do referido município. 
Com efeito, o Pe. José Antônio Panucci foi o verdadeiro 
idealizador e fundador da escola em questão, sendo 
absolutamente justo que seu nome seja dado a esse 
estabelecimento. Esclareça-se que a mudança proposta não 
implica nenhum demérito para a memor1a da pessoa que hoje 
empresta seu nome à escola, já que se trata, igualmente, de 
cidadão que deixou indeléveis marcas na história da cidade, 
contudo, não possuindo com o referido educandário relação 
tão estreita como a do Pe. Panuccí. 

Nascido em Caconde, SP, na Fazenda Floresta, em 5/3/1908, 
José Antônio Panuccí ordenou-se sacerdote pelas mãos do 
Bispo D. Ranulfo da Silva Farias, e por meio da Portaria nQ 
23, assinada pelo Bispo Diocesano de Guaxupé, foi nomeado 
para a Paróquia de Conceição da Aparecida, quando contava 25 
anos de idade. 

Em 5/8/34, lançou a pedra 
cidade, que foi inaugurada 
Capela de São Miguel, 
municipalidade. 

fundamental da casa paroquial da 
em 11/6/35. Em 1936, inaugurou a 
edificada no cemitério da 

Ativo em sua atuação na comunidade, em 5/5/40 benzeu a 
pedra fundamental da Associação Recreativa Cultural 
Aparecidense, a qual é hoje o Clube ARCA, com salas de 
reuniões, biblioteca, salão de festas com aparelhagem de som 
e efeitos de luz e anfiteatro para 400 pessoas. 

Líder incontestável, o Pe. José Antônio Panucci promoveu, 
em 1943, intensa campanha pela emancipação do então 
distrito. que efetivamente ocorreu. Em 17/12/43, reuniu a 
sociedade aparecidense para a escolha do primeiro Prefeito 
da cidade. Em 1Q/1/44, foi instalado o novo município em 
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reunião que teve a supervisão do Pe. José, conforme 
cerimonial determinado pelo Decreto nQ 846, de 9/11/38. 

Em junho de 1945, realizou o Primeiro Congresso Diocesano 
do Apostolado da Oração, festa que reuniu representantes de 
todas as cidades da diocese, constituindo verdadeira 
concentração religiosa e social na região. Em agosto do 
mesmo ano, fundou a Liga Eleitoral Católica, movimento 
suprapartídárío destinado a conscientizar e mobilizar os 
católicos para o processo de redemocratização por que 
passava o País. 

Entre 1946 e 1953, Pe. José foi transferido para Paraguaçu, 
retornando, em seguida, a Conceição da Aparecida. Em 1953, 
fundou o Tabernáculo, entidade que produz trabalhos 
artesanais para o culto religioso. 

~ 
~ 

Sua preocupação com a educação, que já se m2,ifestara na 
instalação da primeira escola da cidade, em 19~~. novamente 
veio à tona quando, em 1962, promoveu a instalação do 
ginásio Nossa Senhora do Rosário, cuja construção teve sua 
participação fundamental e cujo funcionamento ficou sob 
responsabilidade e custeio da Igreja. Em 1965, Pe. José doou 
o prédio ao Estado, sendo inaugurado então o Ginásio 
Estadual de Conceição da Aparecida, onde lecionou Educação 
Religiosa, às vezes até sem remuneração. 

Em 1991, faleceu o Pe. José Antônio Panucci no Hospital São 
Vicente de Paulo, na vizinha cidade de Carmo do Rio Claro, 
ds'xando em Conceição da Aparecida permanentes marcas de sua 
v:.-:ação cristã. 

Informando que em anexo consta abaixo-assinado com mais de 
1.000 assinaturas de habitantes de Conceição da Aparecida 
que apo1am a medida aqui pleiteada, contamos com os nobres 
pares para aprovação deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 288/95 
Altera a denominação da Escola Estadual Francisco Manuel, 

localizada no Município de São Sebastião do Rio Verde. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais dec~eta: 
Art. 1Q Passa a denominar-se Escola Estadual ~adre 

Francisco de Freitas Carvalho a Escola Estadual Francisco 
Manuel, localizada no Município de São Sebastião do Rio 
Verde. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1995. 
Miguel Barbosa 
Justificação: A legislação que estabelece os critérios para 

denominação de próprios públicos dispõe que a escolha deve 
recair em nomes de pessoas já falecidas que tenham prestado 
relevantes serviços à comunidade. 

Nesse aspecto, o nome do Padre Francisco de Freitas 
Carvalho tem amplo destaque, em função de sua dedicação à 

I 
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educação de jovens e de seu trabalho em prol da catequese em 
sua diocese. 

Além de ministrar aulas de ensino religioso, música e 
eletricidade, colaborou para a edificação de grandes obras 
no município, como a Igreja Matriz de São Sebastião, a casa 
paroquial e o centro comunitário. 

Em vista dos relevantes serviços prestados à comunidade, 
com especial atenção à educação, justa se torna a homenagem 
que agora queremos lhe prestar. 

Pelos fatos apontados, esperamos a aprovação deste projeto 
por nossos pares. 
-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 289/95 
Dá a denominação de Escola Estaduãl Erodias Alves Camargo à 

Escola Estadual de São João do Bonito, localizada no 
Distrito de São João do Bonito, no Município de Mato Verde. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q A Escola Estadual de São João do Bonito, 

localizada no Distrito de São João do Bonito, no Município 
de Mato Verde, passa a denominar-se Escola Estadual Erodias 
Alves Camargo. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1995. 
Carlos Pimenta 
Justificação: Em face dos inúmeros serviços que prestou, a 

Profa. Erodias Alves Camargo deixou seu nome gravado na 
comunidade, pois dedicou toda sua vida à educação e à 
cultura do município. 

Estudou durante as quatro primeiras séries na Escola 
Estadual Eduardo Frieira e, da 5a à 8a série, no Ginásio 
Municipal de Mato Verde. Cursou o Magistério na Escola 
Estadual Prof. Plínio Ribeiro, em Montes Claros, e diplomou-
se em Pedagogia, com especialização em Supervisão e 
Orientação Educacional. 

Após concluir os estudos na faculdade, retornou a Mato 
verde, onde foi professora de 1a a 4a séries, de 1968 a 1972 
na Escola Estadual Eduardo Frieira; de 1979 a 1980 na Escola 
Estadual D. Quita Pereira; em 1981 na Escola Estadual Simeão 
Ribeiro dos Santos; em 1982 na Escola Estadual da Vila Sion; 
e, em 1983, na Escola Estadual Jair Oliveira, as últimas em 
Montes Claros. 

Retornando a Mato Verde, exerceu as funções de orientadora, 
de 1984 a 1985, na Escola Estadual Eduardo Frieira, e de 
professora de Educação Física, em 1985, na Escola Estadual 
Prof. América Barbosa. 

Retornou a Montes Claros, em 1986, com o objetivo de fazer 
o curso de Conteúdos Pedagógicos e trabalhava como 
orientadora na Escola Estadual Benvindo Ribeiro, quando veio 
a falecer em trágico acidente automobilístico, em 23/11/86, 
deixando uma lacuna na área de educação em Mato Verde. 
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Em reconhecimento à sua dedicação, a sociedade do município 
presta-lhe esta homenagem, esperando, dessa forma, perpetuar 
o nome daquela que foi um exemplo a ser seguido pelas novas 
gerações do município. 
-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 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 Reuniões, de maio de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A Loja Maçônica Sete Colinas no 201 foi 

fundada em 12/6/85 com finalidades filantrópica, educativa e 
progressista, tendo como objetivo primordial a prática da 
beneficência maçônica, procurando desenvolver esforços a fim 
de que as suas atividades possam se estender além de seu 
quadro associativo. 
Constituída de número ilimitado de sócios do sexo 

masculino, sem distinção de cor, nacionalidade, pos1çao 
social ou crença religiosa, a entidade procura promover o 
desenvolvimento dos seus associados, orientando-os para a 
prática do bem e do a~Jr ao próximo. 
Tornar a entidade dE utilidade pública é uma demonstração 

do nosso reconhecimento a um trabalho sério, que vem sendo 
feito pela Loja, por meio dos seus associados. A medida 
também fortalecerá os propósitos da entidade na sua luta em 
prol das classes menos favorecidas. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 291/95 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE de Arinos -, 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 - APAE de Arinos -, 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 . 
Sala das Reuniões, de maio de 1995. 
Wanderley Ávila 
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Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de Arinos - foi fundada em 30/7/93, pelo 
casal Milton e Maria Helenice Gontijo Ferreira, pais de duas 
meninas portadoras de deficiência auditiva, ante as 
dificuldades de se deslocar daquela cidade para tratamento 
em outros centros. 

Os principais objetivos da entidade são educar, reeducar, 
habilitar e reabilitar pessoas portadoras de deficiência 
física do município, nas zonas urbana e rural. A APAE-Arinos 
conta com atendimento nas áreas de psicologia, serviço 
social, fisioterapia, terapia ocupacional e 
profissionalização, além dos serviços médicos de 
cardiologia, obstetrícia, neurologia, geriatria e pediatria. 
Contando com poucos recursos e com a ajuda da Prefeitura 

Municipal de Arinos, também deficitária financeiramente, a 
APAE de Arinos quer firmar convênios com órgãos públicos a 
fim de suprir essa deficiência. Para isso, é importante que 
ela seja declarada de utilidade ~ública estadual. 
-Publicado, vai o projeto à~ 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 292/95 
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da 

Paróquia de São Joaquim de Bicas, com sede no Distrito de 
São Joaquim de Bicas, no Município de Igarapé. 

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

Obras Sociais da Paróquia de São Joaquim de Bicas, com sede 
no Distrito de São Joaquim de Bicas, no Município :e 
Igarapé. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de abril de 1995. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: A entidade Obras Sociais da Paróquia de São 

Joaquim de Bicas possui cunho caritativo, não tem fins 
lucrativos e desempenha função relevante na comunidade. 
Fundada em 8/11/92, tem seu estatuto legalmente registrado 

sob o nQ 29.485, a fls. 21, do livro 8, do cartório da 
Comarca de Betim. 
Já declarada de utilidade pública por lei municipal, vem 

distribuindo alimentos e suprindo carências das populações 
necessitadas. 
-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 293/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.222/94) 

Declara de utilidade pública a União Auxiliadora dos Cegos 
de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública - União 
Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais, com sede no i._~icipio 
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, 23 de fevereiro de 1995. 
Maria José Haueisen 
Justificação: A União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais 

- UACMG -é sucessora da União Auxiliadora dos Cegos do 
Brasil. sucursal de Belo Horizonte. Constitui-se em 
sociedade civil sem fins lucrativos, em pleno funcionamento 
há mais de dois anos. 

Com jurisdição em todo o Estado de Minas, a entidade tem o 
objetivo de prestar aos seus associados uma série de 
beneficios. tais como abrigo, educação geral e 
profissionalizante, alimentação, assistência psicológica, 
judiciária e médico-dentária, de acordo com as necessidades 
e a situação financeira dos beneficiários. 
Administrada por diretoria eleita para período de três 

anos, sem direito a nenhuma espécie de remuneração, a UACMG 
caracteriza-se por um trabalho sério e eficaz no apoio a 
portadores de deficiência visual e seus dependentes, 
exercendo dessa forma importante ~~~el social em nosso 
Estado. 
Cumpre notar que sua antecessora, a União Auxiliadora dos 

Cegos do Brasil, possuía o título declaratório de utilidade 
pública, outorgado pela Lei ng 4.045, de 29/12/65. 

Pelas razões acima aduzidas, conto com a aprovação deste 
projeto por meus 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, I, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 294/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.629/93) 

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário, com sede no Município de Martinho Campos. 

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

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

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 1995. 
Maria Olívia 
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário tem 

como finalidade congregar órgãos e pessoas interessadas em 
melhorar as condições socioeconómicas da comunidade, 
reunindo recursos materiais, humanos e assistenciais, 
colocando-se à disposição da população rural e urbana e 
aumentando o intercâmbio entre elas. Enfim, a entidade 
objetiva a promoção e a valorização do cidadão, a melhoria 
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de sua qualidade de vida e o desenvolvimento de todo o 
município. 

É entidade sem fins lucrativos, de cunho filantrópico e 
social, o que justifica a declaração de sua utilidade 
pública. 
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 NQ 295/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.071/94) 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do 
Movimento Familiar Cristão, com sede no Município de 
Aiuruoca. 

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

Comunitária do Movimento Familiar Cristão, 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 Reuniões, 14 de março de 1995. 
Maria Olívia 
Justificação: A Associação Comunitária do Movimento 

Familiar Cristão, entidade sem fins lucrativos, com sede e 
foro no Município de Aiuruoca, tem por finalidade promover a 
união das famílias e o desenvolvimento da comunidade por 
meio de obras sociais. Promove atividades assistenciais, 
direta ou indiretamente, criando e mantendo asilos, creches, 
postos de assistência social, casas ou lares beneficentes. 
Incentiva atividades desportivas, religiosas e recreativas 
tudo em prol da comunidade aiuruoquense, especialmente das 
pessoas carentes. 
Encontros de casais, noivos, jovens e adolescentes são 

atividades desenvolvidas pela entidade, que não discrimina 
raça, cor nem religião de seus beneficiários. 
Pelo espírito comunitário e pelos méritos dessa entidade, 

peço o aval dos nobres pares ao projeto de lei 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. 

REQUERIMENTOS 
NQ 465/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 

formulado apelo ao Diretor-Geral do Departamento Estadual de 
Recursos Hídricos - DRH-MG - com vistas à construção de duas 
minibarragens no rio Serra Branca, para benefício dos 
Municípios de Porteirinha e Mato Verde. 

NQ 466/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à construção de uma ponte de 30m de 
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extensão, ligando o Município de Capitão Enéias ao Distrito 
de São Pedro, no Município de Montes Claros. 

No 467/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DRH-MG - com vistas à 
construção de uma minibarragem no rio das Gramas, no 
Distrito de São João do Bonito, para benefício dos 
Municípios de Mato Verde e Monte Azul. (- Distribuídos à 
Comissão de Administração Pública.) 

NQ 468/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Estrela de Davi II, nesta Capital, pela passagem de 
seu quarto aniversário de fundação. 

NQ 469/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Quatro de Junho Uberabense, no Município de 
Uberaba, pelo transcurso de seu 12Q aniversário de fundação. 

NQ 470/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Seis de Junho, no Município de Ube~ 1 ândia, por seus 
51 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão de 
Educação.) 

NQ 471/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas ao encascalhamento da estrada que liga a 
sede do Município de Matias Cardoso ao Distrito de Gado 
Bravo. (-Á Comissão de Administração Pública.) 

NQ 472/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Hospital Mater Dei por seus 15 anos de existência. 

NQ 473/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à 
implantação de um projeto de saneamento básico no Município 
de Matias Cardoso. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e 
Ação Soe i a 1 . ) 

NQ 474/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Instituto Mineiro de 
Agropecuária com vistas à construção de um matadouro no 
Município de Mato Verde. 

NQ 475/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais com 
vistas à construção de barragem no rio Mamonas, no Município 
de Mato Verde. (- Distribuídos à Comissão de Administração 
Pública.) 

NQ 476/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitanc: seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à 
construção de posto de saúde em Lagedinho, no Município de 
Matias Cardoso. (- À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 477/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à 
construção de campo de futebol e ginásio poliesportivo no 
Município de Monte Azul. (- À Comissão de Educação.) 

NQ 478/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à recuperação da estrada de acesso ao 

( 
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Distrito de Caçarema, no Município de Capitão Enéias. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

NQ 479/95, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Prof. Malomar Lund Edelweiss pelos serviços prestados como 
psicanalista e professor e pelo lançamento da obra "Com 
Freud e a Psicanálise de Volta à Hipnose". (-À Comissão de 
Educação.) 

NQ 480/95, do Deputado Glycon Terra Pinto, solicitando 
sejam inseridos nos anais da Casa os Projetos de Lei 
Municipal do Plano Diretor e de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo de Belo Horizonte e as propostas de emenda aos 
referidos projet~s. elaboradas pela Comissão do Fórum dos 
Evangélicos. (-A Mesa da Assembléia.) 

NQ 481/95, do Deputado Arnaldo Canarinho, 
formulado voto de congratulações com o 
Mineiro pela conquista do título de Campeão 
(- À Comissão de Educação.) 

solicitando seja 
Clube Atlético 

Mineiro de 1995. 

NQ 482/95, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a 
instalação de um órgão de Defensoria Pública na Comarca de 
Prata. (-À Comissão de Defesa Social.) 

Do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo à 
Presidente do Programa Comunidade Solidária com vistas à 
inclusão dos municípios da área mineira da SUDENE, do vale 
do Jequitinhonha e os de Joaquim Felício, Riachinho, Santa 
Fé de Minas, São Romão e Buenópolis no referido programa. 

Do Deputado Raul Lima Neto, solicitando o encaminhamento do 
Projeto de Lei nQ 56/95 à próxima comissão a que foi 
distribuído, em virtude da perda de prazo pela Comissão de 
Justiça. 

Do Deputado Ermano Batista, solicitando o desarquivamento 
do Projeto de Lei nQ 2.276/94. 

Do Deputado Anderson Adauto, solicitando a constituição de 
comissão especial para estudar a reorganização do IPSEMG. 

Do Deputado Paulo Piau, solicitando seja o Projeto de Lei 
nQ 285/95 apreciado também pela Comissão de Agropecuária. - o requerimento apresentado pela Comissão de Assuntos 
Municipais foi publicado na edição de 3/6/95. 

Da Comissão de Defesa do Consumidor (3), solicitando seja 
formulado apelo ao Banco Central para que esse órgão envie 
cópias dos relatórios referentes a auditorias realizadas no 
Consórcio Motorauto S.A. e informações a respeito do número 
total dos consórcios que se encontram ou que estiveram sob 
intervenção desse órgão a partir de 1991 e da identificação 
de cada um; e solicitando se oficie ao Banco do Brasil e ao 
TRE com vistas a se obterem informações relativas a 
possíveis doações feitas pela AF Administradora de 
Consórcios aos candidatos a Deputado Estadual no Estado de 
Minas Gerais, para campanhas eleitorais, em 1994. 

COMUNICAÇÕES 
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado 

Carlos Pimenta. 
Oradores Inscritos 
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o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo 
Rezende. o Deputado Geraldo Rezende Sra. Presidente, Sra. 
Deputada, Srs. Deputados, dois assuntos me trazem a esta 
tribuna na tarde de hoje. O primeiro deles é o requerimento 
que trago à apreciação dos meus ilustres pares nesta Casa, 
no seguinte teor. (-Lê:) o requerimento lido pelo Deputado Geraldo Rezende é o 
publicado na edição de 8/6/95 e sua justificação é a 
seguinte: 

"Na Comarca do Prata, os advogados militantes vêm sendo 
nomeados pelo MM. Juiz e/ou indicados pela subseção local da 
OAB-MG, para a prestação de assistência judiciária gratuita, 
porém, jamais foram remunerados. Esses serviços atingem 
cerca de 90% dos processos. 

Trata-se de reivindicação de grande importância, pois os 
advogados que prestam serviços decidiram não mais dar 
assistência judiciária, até que os poderes públicos 
competentes instalem naquela comarca o departamento da 
Defensoria Pública e/ou os remunerem na forma da lei. 

Pelo exposto, este requerimento há de merecer a aprovação 
de nossos ilustres pares.". 

O segundo assunto que gostaria de abordar é que, em abril 
do ano passado, ofereci, desta tribuna, para apreciação 
deste Plenário, um requerimento dirigido ao Governador ~o 
Estado- na época, o Dr. Hélio Garcia-, pedindo a reduçao 
de 18% para 12% da alíquota ~: ICMS do óleo diesel, no 
Estado de Minas Gerais. O reaL~-,mento foi publicado no dia 
19/5/94. Diz o relatório pub·:icado no "Minas Gerais". (-
Lê:) 

"Parecer sobre o Requerimento nQ 5.270/94 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
Por meio do requerimento em epígrafe, pretende o Deputado 

Geraldo Rezende seja encaminhado expediente ao Governador do 
Estado e ao Secretário da Fazenda a fim de se autorizar a 
redução da alíquota do ICMS de 18% para 12% nas operações 
com óleo diesel no Estado. 

Publicado em 21/4/94, vem o requerimento a esta Comissão 
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, III, do 
Regimento ~nterno . 

Fundamentação 
Nos termos do art. 155, ? 2Q, VI, da Constituição Federal, 

as alíquotas, nas operações internas do ICMS, não poderão 
ser inferiores às previstas para operações interestaduais, 
salvo deliberação em contrário do. Cor~~lho Nacional de 
Fiscalização Fazendária - CONFAZ. E dE se observar que 
resolução do Senado Federal fixou as alíquotas 
interestaduais, nas operações de óleo diesel, em 12%. 
Como o objeto do requerimento em tela é a redução. da 

alíquota de 18% para 12% nas operações internas com oleo 
diesel verifica-se que a redução pretendida é viável. Dessa 
forma,' a matéria se insere na competência do Poder 

_j 
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Executivo, que, por meio de decreto, poderá implementar o 
mencionado benefício fiscal. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Requerimento nQ 5.270/94 nos termos originais. 
Sala das Comissões, 18 de maio de 1994. 
Baldonedo Napoleão, relator.". 
Sra. Presidente, Srs. Deputados, o Governador Eduardo 

Azeredo precisa, urgentemente, repensar a questão tributária 
no Estado de Minas Gerais, que é um problema do tempo da 
pedra lascada. Os outros Estados estão, no mínimo, 30 anos à 
frente de Minas Gerais, com relação a essa questão. As suas 
leis tributárias estão consentâneas com os tempos atuais, 
como é o exemplo do Acre e do Piauí, para citar alguns dos 
mais distantes, sem falar de Goiás, Bahia, Espírito Santo e 
São Paulo, que é a locomotiva que arrasta este País. 

O empresário internacional, quando quer ins~alar uma 
empresa no Brasil, muitas vezes viaja pelo País s encontra 
condições, e até simpatia, pelo nosso Estado, mas depara com 
essa coisa atrasada que é a questão tributária no Estado de 
Minas Gerais, que precisa ser repensada urgentemente. Minas 
Gerais tem perdido a instalação de empresas multinacionais, 
sobretudo agora, com o advento do real, que ancorou a 
inflação, e que só fez isso porque não trouxe nenhum plano 
de desenvolvimento para o Pais. 
O empresário está entusiasmado, quer instalar suas 

empresas, fundamentalmente, na Região Centro-Oeste ou na 
Região Sudeste do Brasil, que são geograficamente bem 
posicionadas, mais próximas dos centros consumidores e 
possuem uma maior população. Mas, quando chega a Minas 
Gerais, encontra esses entraves burocráticos: um código 
tributário ultrapassado e uma alíquota fora da realidade 
brasileira. Em todos os outros Estados. a alíquota do ICMS é 
12%, e, em Minas Gerais, é 18%. Em Minas Gerais, os meios de 
comunicação são muito piores do que em Goiás e no Espírito 
Santo, que foram instalados mais recentemente e, portanto, 
com uma tecnologia mais moderna. 
Minas Gerais está ficando para trás nessa 

desenvolvimento só vai chegar aqui quando o 
sociedade mineira e esta Casa, inclusive, 
desprendimento de elaborar um código tributário 
com a realidade atual de Minas Gerais. 

questão. O 
Governo, a 

tiverem o 
consentâneo 

Fiz esse requerimento ao Governo pedindo para baixar a 
alíquota do óleo diesel. Sou da região do Triângulo Mineiro, 
que é uma cunha entre os Estados de Goiás e São Paulo. O 
caminhoneiro sai de São Paulo para levar sua carga para 
Brasília, Goiás ou para o Norte do País e, simplesmente, 
deixa de abastecer no Triângulo Mineiro porque a alíquota é 
de 18% e, portanto, mais cara. Então, ele abastece seu 
caminhão em São Paulo, passando por Minas Gerais, em cima do 
Triângulo Mineiro, que são 249Km, e vai abastecer em Goiás, 
onde a alíquota é de 12%. Cobrando uma alíquota mais alta, 
Minas Gerais não arrecada nem 18 e nem os 12%, não arrecada 
nada, enquanto São Paulo e Goiás arrecadam 12%. 
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Diante disso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, estou usando 
a tribuna na tarde de hoje para dizer que estou cobrando uma 
resposta da Secretaria da fazenda, que, desde maio do ano 
passado, está me devendo essa resposta que, até hoje, não 
veio. Com essa resposta, quero ir até ao Governador Eduardo 
Azeredo, que é um homem sensível e progressista, com idéias 
avançadas e que, tenho certeza, se sensibilizará por essa 
questão de baixar, pelo menos, a alíquota do óleo diesel no 
Estado de Minas Gerais. As carretas e caminhões que saem de 
São Paulo para entregar mercadorias em Montes Claros, no 
Norte de Minas, na terra do nosso querido Clêuber Carneiro, 
Januária, não abastecem em Minas Gerais, porque isso vai 
encarecer seu custo. E, hoje, a luta pela sobrevivência está 
muito em cima do custo. Cada cidadão mineiro ou brasileiro 
está lutando para baixar seus custos, por uma questão de 
sobrevivência. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados. era o que tinha a dizer. 

Primeiramente, apresentei meu requerimento sobre a questão 
da instalação da Defensoria Pública na cidade do Prata e, 
depois, com relação à questão de baixar a alíquota do ICMS, 
pelo menos no óleo diesel. de 18 para 12%. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Gilmar 

Machado. o Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, presentes às galerias, imprensa, 
público que nos ouve, ocupamos esta tribuna, na tarde de 
hoje, para fazer algumas cons· :erações sobre a situação do 
Governo de Minas e, em especial. sobre o funcionalismo 
público do Estado. 

Em primeiro lugar, gostaríamos de abordar um tema que escé 
sendo objeto dos noticiários da imprensa e, mais do que 
isso, tem sido motivo de grande preocupação para todos nós 
do Poder Legislativo. Estamos nos referindo ao excesso de 
decretos emitidos pelo Governador Eduardo Azeredo em 
detrimento dos projetos de lei que devem ser discutidos e 
votados por esta Casa. 

Lamentamos que o Governador, em entrevista à imprensa. 
tenha afirmado que está governando através de decretos, 
porque os projetos de lei não são votados a tempo por esta 
Casa. Queremos discordar do Governador porque todos os 
projetos enviados pelo Poder Executivo foram analisados 
dentro do prazo regimental que esta Casa tem e, nesse tempo, 
foram votados, aprovados e aperfeiçoados por este Poder, 
pois, caso contrário, não teríamos, aqui, qualquer função. 
Se o Governador quer governar somente por decretos sem 

ouvir esta Casa, teremos a ruptura do pacto de unidade, de 
cooperação que deve existir entre os Três Poderes, e não 
podemos concordar com isso. Como representantes do Poder 
Legislativo, não podemos concordar com tal afirmação do 
Governador do Estado. Entendemos que é preciso haver 
respeito e cooperação entre os Poderes. mas não deve haver 
submissão de um poder a outro. Por isso. não concordamos com 
a colocação do Governador e, ao mesmo tempo, não concordamos 
com essa prática que vigorou no Brasil durante a ditadura 
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militar. O Governador tem a obrigação de tratar esta Casa 
com respeito, e esta Casa tem de exigir o respeito que ela 
merece. 
Assim sendo, estamos, hoje, cobrando a necessidade de o 

Governador diminuir a quantidade de decretos por ele 
emitidos, para que o Poder Executivo possa vir a esta Casa 
debater seus projetos. Dessa forma, o Poder Legislativo 
poderá discuti-los e aperfeiçoá-los, contribuindo para o 
desenvolvimento do nosso Estado. 
O nosso Presidente, Deputado Agostinho Patrús, quando 

candidato à Presidência desta Casa. assumiu o compromisso de 
que nenhum projeto ficaria parado nas gavetas, que todos 
eles teriam tramitação correta e normal. Tal compromisso 
está sendo cumprido, porque todos os projetos, tanto os do 
Governador do Estado quanto os dos Deputados estão tendo 
esse tipo de tratamento. 
Portanto, não é verdade a afirmação do Governador do 

Estado, e entendemos que foi bastante infeliz a sua 
afirmação de continuar governando por decretos. Essa não é a 
melhor prática, e ela poderá, inclusive, trazer problemas 
graves para o Estado. 
Esperamos, portanto, que tal procedimento possa ser mudado, 

como esperamos também que os Senadores e os Deputados 
Federais adotem mecanismos capazes de fazer diminuir o 
número de medidas provisórias emitidas pelo Presidente da 
República. Aqueles parlamentares, muitas vezes, não têm 
condições de apresentar seus próprios projetos devido ao 
excesso de medidas provisórias a serem apreciadas. Assim 
sendo, ao adotarmos tais procedimentos, poderemos, de fato, 
resgatar a autonomia e a capacidade do Poder Legislativo. 

Em segundo lugar, não poderíamos deixar de fazer menção a 
uma propaganda que o Governador vem fazendo com o dinheiro 
público. Em uma carta publicada no "Minas Gerais" do dia 31 
de maio, a Secretária da Educação. Ora. Ana Luísa Machado 
Pinheiro, afirma que os trabalhadores do ensino, 
especificamente os professores, teriam salários, em julho, 
431. superiores ao nível de outubro de 1986. Ou as contas da 
Secretária são diferentes, ou a escola pública mineira mudou 
muito. Em outubro, uma professora P-1 ganhava três salários 
mínimos, e uma professora P-3 ganhava cinco salários. Hoje, 
o salário mínimo é de R$100,00. o que corresponde a 
R$300,00. Esse seria o piso da professora P-1. Mas, ela vai 
chegar a outubro com salário de R$225,00. Como é possível 
esse valor ser 431. maior do que o de outubro de 1986? Ou a 
minha matemática, aprendida nas escolas públicas de Minas 
Gerais, é diferente, ou a Secretária tem novas fórmulas. 
Isso deve ser efeito da qualidade total, que já deve ter 
chegado à matemática! Como podem R$225,00 serem 431. maiores 
do que R$300,00? Faço um apelo aos consultores da Assembléia 
Legislativa para que expliquem como isso é possível. 
Hoje de manhã, quando da vinda do Secretário de 

Administração, ele se comprometeu a nos enviar o plano 
salarial para o magisrério. Queremos saber o que significa a 
propaganda que está sendo feita na televisão dizendo que o 
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salário do professor é de R$346,00. A minha esposa, que é 
professora de Ciências na Escola Ricardo Souza Cruz, no 
Bairro Caiçara, em Belo Horizonte, com doze anos de trabalho 
no Estado, recebeu R$295,00. Gostaria de saber como a 
Secretária achou essas médias. O que o Secretário da 
Administração nos entregou foram os números referentes aos 
pagamentos do quadro efetivo e do quadro dos convocados. 
Fazendo as contas, chegamos à seguinte conclusão: o 
pagamento dos servidores efetivos dá em média R$441,00 e o 
dos convocados dá em média R$183,00; portanto, uma média 
geral de R$317,00. Isto, se olharmos a folha de pagamento da 
Secretaria de Educação, onde se contam secretário, 
superintendente e outros. O salário da Secretária de 
Educação dá para pagar o salário de 33 professoras, e isso 
está incluído na média. Se for desse jeito, aí sim, o Estado 
pode continuar fazendo a propaganda, mas tem que corrigir: a 
média é de R$317,00 e não R$346,00 como se está afirmando. 

Mas o que queremos saber, na verdade, é qual a média 
salarial dos professores. Queremos explicações por parte do 
Governo e esperamos, sinceramente, que o Poder Legislativo 
passe a ser respeitado e que possamos ter a votação rápida 
do projeto apresentado pelo Deputado Miguel Martini, já que 
o projeto do Deputado Antônio Carlos Pereira foi vetado. O 
Governo ficou de mandar outra proposição, mas, como já temos 
o projeto do Deputado Miguel Martini, vamos votá-lo para que 
a Assembléia passe a ter acesso às informações da Secretaria 
da Fazenda. Por enquanto, Sr. Presidente, não temos 
informações precisas e, por isso, os números não conferem. 
Queremos transparência e, para termos transoarência, 
precisamos ter acesso às informações. 

Estamos, também, entrando com um requerimento ~~dindo um 
debate sobre o desenvolvimento da pesquisa, em Minas Gerais, 
na área de agropecuária e queremos informações sobre a 
situação da EMBRAPA. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. o Deputado Carlos Pimenta Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, senhores que nos 
visitam nesta tarde, ontem à noite, após reunião nesta Casa, 
tivemos a oportunidade de assistir, através da TV Minas, a 
uma entrevista com o Sr. Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, Marcelo Alencar. Ao ser indagado a respeito da 
questão do BANERJ e sobre o trabalho que ele vem fazendo 
para tentar implantar uma unidade da Volkswagen na cidade de 
Rezende, o Governador mostrou, acima de tudo, segurança, 
falando que não aceita imposições e que as autoridades 
federais têm que respeitar as autoridades constituídas 
daquele Estado. Fez um verdadeiro "lobby", mostrando que o 
Estado e o Governo do Rio estão interessados e que as 
autoridades falam a mesma linguagem. 

Infelizmente, Srs. Deputados, não 
em Minas Gerais a mesma atitude. 
trabalho isolado, até certo ponto 
Estado; de outro lado, o trabalho 

estamos observando aqui 
De um lado, temos um 
acanhado do Governo do 
desta Casa Legislativa, 



procurando valorizar e chamar a atenção 
República e dos Srs. Ministros. No 
observamos o silêncio preocupante dos 
que deveriam nos representar. 
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do Sr. Presidente da 
Congresso Nacional 

Deputados Federais, 

Para exemplificar, estamos trazendo aqui duas cartas 
enviadas aos Srs. Deputados, uma da Câmara Municipal de 
Monte Azul e outra da Prefeitura Municipal de Mato Verde, 
com o seguinte teor: (-Lê:) 

"Senhor Deputado, com nossos cordiais cumprimentos, vimos 
mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência pedir, 
implorar, clamar a esse ilustre Deputado que tanto tem se 
dedicado à causa pública, como legitimo representante desse 
povo nessa Egrégia Casa, que não deixe fechar a agência do 
Banco do Brasil desta cidade, pois a mesma exerce um papel 
de cunho comercial, porém, muito mais social, especialmente 
no financiamento à agricultura e ao desenvolvimento dessa 
região interiorana. 

Nossas esperanças permanecem vivas como uma chama de fogo 
acesa, que não pode ser apagada. Lembramos que foi com muito 
sacrifício que conseguimos a instalação da referida agência 
e, portanto, não poderemos perdê-la de forma alguma, pois 
esse banco, dentre inúmeras funções, eminentemente sociais, 
tem o encargo de fomentar o desenvolvimento de pequenas 
comunidades, diminuindo as desigualdades sociais. 

Vamos, agora, todos juntos, lutar com esse objetivo, não 
permitindo que seja tirado do nosso povo esse benefício de 
tamanha relevância. 
Mas, para isso, esperamos poder contar com o apoio, com a 

colaboração e a decisão desse ilustre Deputado, que, 
incansavelmente, não tem medido esforços para lutar pela 
causa pública. 

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e 
consideração. 

Atenciosamente, 
Durval Fernandes Barbosa, Presidente da Câmara Municipal de 

Monte Azul-MG. ". 
Um documento, com o mesmo teor, da Prefeitura Municipal de 

Mato Verde, mostra-nos a importância desse Banco, por ser o 
único dessa cidade. O oficio diz o seguinte: (-Lê:) 

"Senhor Deputado, através desta solicito de Vossa 
Excelência intercessão perante a Presidência do Banco do 
Brasil S.A., no sentido de impedir o fechamento da agência 
do Banco do Brasil de Mato Verde. 

Nossa cidade conta unicamente com essa agência bancária, e 
seu fechamento acarretaria sérios transtornos para a 
administração municipal e para o povo em geral. 

A agência bancária mais próxima de nossa cidade dista cerca 
de 46km. 

A agência do Banco do Brasil de Mato Verde está incluída 
entre as assinaladas para fechamento, ensejando ação 
administrativa e de gestão perante a Presidência do Banco, a 
fim de se conseguir a manutenção de nossa única agência 
bancária. 
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Na certeza de poder contar com o empenho de Vossa 
Excelência, neste momento de angústia, o povo matoverdense 
antecipa agradecimentos. 

Nesta oportunidade reitero a V. Exa. os protestos de estima 
e consideração. 

Atenciosamente, 
AntOnio José de Freitas, Prefeito Municipal.". 
Também temos recebido documentos e ofícios de Varzelândia, 

de Francisco Sá e de vários outros municípios do Norte de 
Minas. 

A casa tem se movimentado. O Deputado Almir Cardoso tem 
procurado, por intermédio da comissão criada e presidida por 
ele, colocar resistências e mostrar que esta Casa não está 
morta e que não podemos acatar, como disse o Deputado Ivo 
José, de forma passiva essas imposições e esse desfalque que 
vai se verificar no Estado de Minas Gerais. Estamos correndo 
o risco, ainda, Sr. Presidente, de perder a Superintendência 
da Caixa Econõmica Federal no Estado de Minas Gerais. 

Nosso Estado está dividido: uma parte de Minas vai ficar na 
dependência do Estado do Rio; a outra, na depe~dência de 
Brasília. Acho que chegou a hora de tomarmos uma posição. O 
Governador Eduardo Azeredo é um homem íntegro, correto, um 
homem de palavra séria e que inspira confiança ao povo 
mineiro, mas ele tem de entender que Minas Gerais sempre foi 
um Estado a dar a última palavra nas decisões políticas e 
administrativas deste Pais. Ele tem que deixar clara a sua 
posição, para dar apoio e assumir de fato nossos interesses. 
Ele tem o apoio desta Casa e do povo mineiro e deve ser o 
comandante maior das decisões que venham ferir mortalmente o 
Estado de Minas Gerais. 
o Governador do Rio foi muito claro e, em suas palavras, 

deixou transparecer que a exoneração do Presidente do Banco 
Central aconteceu, exatamente, pelo fato do Banco ter ferido 
dois Estados potencialmente fortes, Rio de Janeiro e São 
Paulo. 

tese e pedimos aos Srs. Deputados que 
uma posição de defesa em relação a nosso 

Advogamos essa 
realmente assumam 
Estado. 

Está de parabéns e congratulamos de público o Deputado 
Almir Cardoso, que realmente está fazendo uma trincheira de 
oposição, não aceitando a situação da forma como está. Temos 
de dar força a essa comissão e pedir aos Srs. Deputados que 
nos ajudem. __ 
Setenta e uma cidades do Estado de Minas Gerais poderão vir 

a •perder suas agências do Banco do Brasil; dessas! 25 
cidades contam apenas com os serviços desse Banco. E uma 
agressão que se faz ao povo mineiro, e temos de demonstrar 
nossa insatisfação, tomando posições firmes, tanto nós desta 
Casa como o Sr. Governador do Estado. 

Terminamos nossa palavra, Sr. Presidente, respondendo a uma 
pergunta que nos foi feita por uma jornalista, antes de 
iniciarmos nossa sessão. Ela nos indagou sobre como 
pensávamos a respeito da forma como o Governador de Minas 
está governando, através de decretos. Por um lado, achamos 
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que é uma prerrogativa do Governador Eduardo Azeredo, mas 
queremos deixar claro que aqui é a Casa de debates, onde 
deveriam ser discutidos todos os problemas sérios de nosso 
Estado. De acordo com as palavras do Deputado Tarcísio 
Henriques, para aqui convergem as aspirações do povo 
mineiro. Não estamos furtando ao debate. Esta Casa sempre se 
fez presente todas as vezes que o Governador do Estado nos 
enviou projetos de leis ou de resolução para serem 
discutidos, e, acima de tudo, aprimorados. 
O local de acesso do povo mineiro é esta Casa. Respeitamos 

a posição do Governador Eduardo Azeredo, mas gostaríamos que 
S. Exa. entendesse que nossa função maior é fazer as leis e 
debatê-las. Nossa atuação tem se limitado a organizar 
projetos de lei denominando vias públicas, órgãos públicos, 
reconhecendo de utilidade pública algumas associações ou 
outros órgãos do Estado de Minas Gerais. Estamos carentes de 
debates e queremos esse debate. 

Precisamos trazer para esta Casa as questõe~ 
Estado de Minas Gerais, e tenho a certezz 
Governador, a exemplo do projeto de lei que 
entrada nesta Casa, criando a Secretaria do meio 
colocará para apreciação do povo mineiro, 
Legislativo, todas as decisões importantes 
Estado. Muito obrigado. 

maiores do 
de que o 

está dando 
ambiente -, 
através do 
para nosso 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa. 
O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, ocupamos esta 

tribuna, mais uma vez, para fazer alguns comentários sobre o 
Governo de Minas Gerais. Veja V. Exa. que o Governador vem 
fazendo uma programação de divulgação do turismo de Minas 
Gerais em outros Estados. Acredito que ele deveria fazer 
isso pelo Brasil inteiro. Tivemos, há pouco tempo, uns 
"turistas" do Rio de Janeiro em Além Paraíba que 
seqüestraram uma menina e a levaram para o Rio de Janeiro. 
Por certo, o Governador pensou que, naquela multidão imensa 
de cidadãos honrados que o Rio de Janeiro tem por todos os 
cantos, principalmente nas favelas, existem "turistas" para 
virem até Minas. Primeiro, não temos estradas. Segundo, não 
temos infra-estrutura, pois qualquer estrada em que uma 
pessoa entre, se conseguir chegar até Belo Horizonte, não 
terá nenhuma guarita para informação turística, pois elas 
não existem em lugar nenhum das estradas. A estrada de Ouro 
Preto, coitada. está às traças. É quase que uma estrada 
assassina, porque o tráfego pesado dos caminhões e carretas 
pesadas de minério inviabilizam qualquer tipo de transporte 
por automóvel. Não conseguimos trafegar nas estradas. 
Esse é o Governo que está querendo expandir o turismo em 

Minas Gerais. O turismo começa quando o Estado tem infra-
estrutura adequada. Se acontecer algum acidente com um 
turista nas nossas estradas, para onde ele vai, Sr. 
Presidente? Para qual hospital? No Pronto-Socorro, aqui em 
Belo Horizonte? No Hospital Odilon Behrens, que é sustentado 
pelos funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte e que não 
consegue atender à sua população? 
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Não paremos ai. Ainda há o Departamento Estadual de 
Trânsito de Minas Gerais. Vi, quando fazia uma perícia 
particular num veiculo meu, acidentado, uma senhora 
buscando, ali, um carro Uno, com 300km rodados, que teve 
dois pneus trocados dentro do depósito da Gameleira. Há 
poucos dias, o Deputado Carlos Murta denunciou desta tribuna 
o roubo no carro de um cidadão de Vespasiano. Ontem, li no 
jornal que depenaram uma motocicleta de um cidadão, também, 
numa delegacia de Belo Horizonte. Sr. Presidente, com o 
salário de fome da Policia Militar e da Polícia Civil, e os 
policiais demonstrando esse tipo de comportamento, ou seja, 
cometendo assaltos dentro das delegacias, que, embora sejam 
poucos, acontecem, e com a conivência de alguns chefes, o 
que vai ser do cidadão nas ruas? 

Enquanto isso, hoje à noite, teremos uma cópia piorada do 
que o Presidente da República fez em Brasília, aqui em Belo 
Horizonte. O Governador vai jogar pelada com os jornalistas, 
não sei se hoje ou amanhã. Ele será o técnico. Como, se ele 
não consegue ser o técnico deste Estado? Temos um Governador 
que está tendo tempo para uma série de ações que deixam 
qualquer cidadão estarrecido. 

E o funcionalismo? Penso que ele deve estar muito 
satisfeito com esse Governador. Realmente, está. O Governo 
mente na televisão, mente descaradamente, por meio de 
propaganda enganosa que diz ser o salário do funcionário o 
mais alto deste Pais e que vai melhorar muito mais. Na 
certa, nos prox1mos 30 anos. Penso o seguinte, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados: cada povo tem o governo que 
merece. Quem mandou votar nele? Penso que o funcionalismo 
deve estar sendo muito bem pago mesmo, porque, se estivesse 
ganhando mal, estaria parado. Se estivessem ganhando mal, os 
funcionários estariam em greve. Devem estar ganhando muito 
bem, segundo o Governador informa ao povo de Minas Gerais e 
pelo Brasil afora. 
Outro assunto que nos traz a esta tribuna é a COPASA. O 

Governo Federal não dá aumento para os funcionários, não 
lhes proporciona uma série de coisas, alegando que é para 
não subir a inflação. Entretanto, a COPASA deita à bangu nas 
costas do cidadão com 37% de aumento nas tarifas públicas. 
37% de uma pancada só! Esse é o Governo que está auxiliando 
o Presidente da República a manter o País sem inflação. 
Enquanto isso, hoje, ele vai ser o técnico de uma partida de 
futebol com jornalistas, que é uma "pioradinha" de uma 
outra, em Brasília, entre Deputados e jornalistas. Causa-nos 
tristeza ver o marasmo com que Minas Ge~ais é governado e, 
mais ainda, o marasmo desta Assembléia -~m tão pouca gente 
para acompanhar o que vem acontecendo e~ ~inas. 
* - Sem revisão do orador. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) Esta 

Presidência interrompe, neste momento, os trabalhos 
ordinários para, nos termos do§ 1Q do art. 23 do Regimento 
Interno, receber o Deputado Tarcísio Henriques, Secretário 
da Justiça. 
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Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - Esta Presidência registra a presença, no 

Plenário, do Exmo. Sr. Deputado Tarcísio Henriques, 
Secretário da Justiça, e convida S. Exa. para fazer parte da 
Mesa, juntamente com os Srs. Desembargador Jorge Fernando 
Lorette, Dr. Edson Vidal Pinto, Dr. José Samuel Nercolini, 
Dr. José Fernando Lichemberg, Dr. Perly Cipriano e Dr. João 
Pereira da Silva, respectivamente, Secretários da Justiça 
dos Estados do Rio de Janeiro, do Paraná, de Santa Catarina, 
do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo e do Mato Grosso do 
Sul. Convido os Srs. Secretários para tomarem assento à 
Mesa. Constitui uma honra para esta Casa e uma oportunidade 
de revê-los, nesta Assembléia Legislativa, acompanhados do 
nosso colega, Deputado Tarcísio Henriques. Passamos a 
palavra ao Exmo. Sr. Desembargador Jorge Fernando Lorette, 
Secretário da Justiça do Rio de Janeiro. 

Palavras do Secretário da Justiça do Rio de Janeiro Jorge 
Fernando Lorette 

Exmo. Sr. Presidente, senhores integrantes da Mesa, Exmos. 
Srs. Deputados, estou aqui para falar em nome de meus 
colegas, Secretários da Justiça dos Estados do Rio Grande do 
Sul. Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo -
que, infelizmente, necessitou se ausentar-. Espírito Santo 
e Rio de Janeiro. 

As minhas palavras são de agradecimento pela recepção que 
tivemos nesta encantadora cidade, Capital do Estado de Minas 
Gerais. Essa acolhida foi liderada- diria assim por estar 
num parlamento - pelo eminente Secretário da Justiça deste 
Estado, Deputado Tarcísio Henriques. Nós lhe agradecemos, 
não só a maneira cordial com que nos recebeu, como também a 
oportunidade que nos foi por ele oferecida. A primeira, de 
sermos recebidos pelo Sr. Governador do Estado de Minas 
Gerais, Dr. Eduardo Azeredo, que nos recebeu com muito 
carinho e teve a oportunidade de trocar idéias conosco a 
respeito de problemas comuns, que nos cruciam profundamente. 
Agora temos um outro momento, também de grande satisfação, 

que é o de sermos recebidos na Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais e de podermos manifestar aos 
Deputados, que representam o eleitorado deste Estado, a 
nossa simpatia e a certeza de que poderemos contar com a 
colaboração de todos nos empreendimentos que nos cabem como 
titulares das pastas estaduais de nossas responsabilidades. 

Nós temos como encargo a preservação da justiça como valor 
absoluto. Digo a justiça como valor absoluto sem qualquer 
adjetivação. Como diria Pascal, a respeito de Deus, ela é um 
sentimento realmente e não uma racionalidade. Temos a 
convicção de que 9eve imperar para que os homens tenham paz 
e tranqüilidade. E claro que a missão de se preservar a 
justiça é muito árdua e difícil. porque ela, como todos 
sabemos, nos estudos históricos de todas as civilizações, 
sempre foi tida como um destino a ser ministrado pelos 
deuses. E nós, que somos seres humanos e, conseqüentemente, 
falíveis, temos a enorme responsabilidade de zelar por ela 
para preservá-la. Sabemos que é muito difícil chegarmos a um 
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ponto de equilíbrio entre o combate à criminalidade e, ao 
mesmo tempo, a defesa simultânea dos direitos humanos, que 
devem ser resguardados por todos que têm responsabilidade na 
vida pública. 
Sei que muitos apontam a todo instante a enorme 

responsabilidade daqueles que, como nós, têm de zelar pelos 
homens que transgrediram as leis e que têm que pagar por 
suas faltas. Mas nós temos a grande e enorme convicção de 
que o homem, embora frágil, tem sempre, na sua essência, a 
possibilidade de inúmeras fraquezas e de que o seu destino é 
triste porque termina com a perspectiva da morte. Temos, 
também, a convicção, como dizia Ésquilo em uma de suas 
tragédias, de que os deuses do Olimpo tiveram pena dos seres 
humanos e, se lhes deram como destino final a morte, também, 
como recompensa, deram-lhes a esperança. E como temos a 
esperança temos a certeza de que todos aqueles seres e 
homens de boa-vontade que trabalham para a preservação da 
justiça, da democracia e da paz poderão dizer que os anos do 
porvir serão melhores do que os do passado. Por causa disso, 
nesta hora. quando falo aos representantes do povo das Minas 
Gerais de tantas glórias e tradições, creio, também, d~ 
tanto futuro, quero manifestar a nossa enorme satisfação. E 
uma glória comparecer a esta cidade. E maior glória falar 
aos que representam o povo de Minas Gerais em nome dos 
Secretários da Justiça de oito Estados brasileiros. Muito 
obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, para agradecer em nome de 

Minas, S. Exa. o Secretário de Estado da Justiça, Deputado 
Tarcísio Henriques. 

Palavras do Secretário Tarcísio Henriques 
Sr. Presidente, Deputado Agostinho Patrús; eminentes 

Deputados; ilustres Secretários de Estado que hoje nos 
honram com sua presença em Minas Gerais: para mim, é uma 
satisfação muito grande voltar aqui, no interregno da minha 
licença. Gostaria de dar ciência à Casa de que os 
Secretários da Justiça estão-se reunindo, hoje, por regiões 
do Brasil, preocupados com propostas de agilização e 
aperfeiçoamento das referidas Secretarias do País inteiro, 
por recomendação do Governo Federal e do Ministro da 
Justiça. A reunião de agora visa, justamente, a aferir 
propostas que possamos ter. Abrimos espaço para que os 
ilustres Deputados mineiros contribuam com suas sugestões e 
idéias. Vamos, também, levar essas sugestões para um 
conclave maior, a realizar-se em São Paulo, no mês que vem, 
como parte do programa de renovação da legislação pátria. 

Meus caros Deputados, fiz questão de vir a esta Casa e 
fazer esta reun1ao, porque, para aqui, convergem as 
aspirações do povo mineiro, cioso de seu ideal de justiça e 
de verdade. Estamos de acordo em que, entre as teorias que 
procuram explicar o aparecimento do Estado, ganha vulto 
aquela segundo a qual, na projeção da família, os homens, 
que viviam isoladamente, alcançaram um número tal, que 
chegou um momento em que pensaram em criar uma autoridade 
para coibir a possível violência dos mais fortes e proteger 
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os mais fracos. O Estado nasceu com esse ideal: o de 
proporcionar justiça e paz a toda a população. Entretanto, 
ao longo do tempo, esquecemo-nos de sua origem e acabamos 
deixando que ele se desviasse de seus objetivos. Então, 
paramos para pensar. Nessa reflexão, vamos buscar as origens 
da criação do Estado e observar que contribuição estamos 
dando para que ele cumpra com seus objetivos. Secretários da 
Justiça, não estamos só preocupados em manter no cárcere os 
possíveis agressores da nossa sociedade. Temos, também, a 
responsabilidade de olhar pelas pessoas carentes, pelos 
menores infratores e procurar a cidadania através dO 
exercício da defensoria pública em todas as comarcas. 

Ficam os braços abertos para a sugestão do ilustre Deputado 
que reclamou, ainda há pouco, a criação de escritório da 
Defensoria Pública no Município de Prata. Não há necessidade 
de ele se dirigir ao Tribunal de Justiça. O Governador 
Eduardo Azeredo tem a proposta de criar, até o fim do ano, 
escritórios da Defensoria Pública nas comarcas que ainda não 
os têm. Referindo-me ao discurso do ilustre Deputado, quando 
ele censura a questão tributária de Minas Gerais e do 
próprio País, reconhecemos que temos tributos demais. Assim, 
ligamos uma coisa à outra. Não estamos preocupados, apenas, 
com os efeitos das distorções encontradas em nossa 
sociedade. Estamos preocupados, também, com as suas causas. 
Procurando o caminho destas, chegamos à distorção, 
inclusive, da tributação, que é feita de modo escorchante em 
nosso País. Não vamos culpar os Governos de agora, mas sim, 
a todos nós, porque a questão vem de longe, e muitos de nós 
já participamos de votações em que se criaram impostos 
desnecessários. Desnecessários porque o Governo, quando se 
vê preocupado com uma dívida ou uma responsabilidade 
qualquer, logo adota a solução da criação de um imposto. 
Ora, sabemos que os impostos recolhidos nos municípios do 
País, às vezes, nem chegam ao Governo Federal, pois se 
perdem no caminho, o que nos leva a imaginar que, talvez, 
alguns impostos sejam desnecessários. Esses poderiam ser 
eliminados, permitindo até melhoria salarial para os 
empregados, porque, se liberarmos o empregador do pagamento 
de encargos sociais e, com essa diferença, melhorarmos os 
ganhos do trabalhador, talvez, tenhamos o nosso cidadão 
recebendo um pouco mais e vivendo um pouco melhor. Pelo que 
temos visto, a causa de delitos, em grande proporção, está 
ligada à questão econômica. Além dos assaltos, seqüestros, 
roubos, furtos, ~stelionatos, assaltos a Bancos, agora, é o 
flagelo do tráf,~o de entorpecentes que nos recai sobre os 
ombros. Tudo isso está ligado à questão do ganho econômico. 
Na busca do lucro, do ganho fácil, quantos de nossos irmãos 
brasileiros se perdem e cometem delitos que, às vezes, nos 
deixam horrorizados? Esta é a reflexão que gostaria de 
fazer. 

Ao mesmo tempo, agradecemos a presença dos ilustres 
Secretários da Justiça, que optaram por fazer nossa reun1ao 
em Minas Gerais. Gostaríamos de abrir os braços para receber 
as sugestões dos ilustres Deputados mineiros. Temos a 
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certeza de que a persistência de nosso trabalho e nossa real 
disposição em conduzir bem tudo isso nos dará condições para 
levar essas idéias a uma discussão maior, nacional. 
Portanto, haveremos de encont~ar o momento em que haverá 
justiça no Brasil inteiro. E claro que, encontrando a 
justiça, chegaremos até a paz tão desejada. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Nós, Secretário Tarcísio Henriques, 
agradecemos a presença dos Srs. Secretários da Justiça e, 
além de nossos braços, abrimos, também, a nossa Casa, que 
fica à disposição dos senhores e de v. Exa., nesta tarde, 
para continuidade dos trabalhos. Em nome dos Deputados e da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
agradecemos, mais uma vez, a escolha de Belo Horizonte para 
sede desta reunião. Esperamos que os trabalhos sejam 
profícuos e que os problemas das nossas Secretarias da 
Justiça sejam resolvidos. Muito obrigado pela presença dos 
senhores. 

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

ordinários. 
2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 

1ª Fase 
Abertura de Inscrições 

o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -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. 

Questão de Ordem 
o Deputado Irani Barbosa - Peço o encerramento da reunião, 

por falta de "quorum": 
o Sr. Presidente - E regimental o pedido. Esta -residência 

solicita à Sra. 2ª-Secretária que faça a chamada para 
recomposição de "quorum". 
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a 

chamada.) 
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deoutados. 

Encontram-se em reuniões de comissão 3 Deputados. Portanto, 
há •quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Carlos 
Pimenta- transcurso dos 30 anos de jornalismo de Theodomiro 
Paulino (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
o Sr. Presidente Requerimento do Deputado Anderson 

Adauto, em que solicita a constituição de comissão especial 
para proceder a estudo sobre a reorganização do IPSEMG, com 
o objetivo de analisar o cumprimento das suas finalidades 
institucionais; a separação da cota-parte da saúde de 
previdência; o acompanhamento e a participação dos 
trabalhadores na prestação de serviços; a contratação de 
terceiros na prestação de serviços médicos, entre outros. 
Ciente. À Comissão de Saúde e Ação Social. 
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Requerimento do Deputado Raul Lima Neto, em que solicita, 
na forma regimental, que o Projeto de Lei nQ 56/95, de sua 
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, seja encaminhado à próxima comissão 
a que foi distribuído, devido ao vencimento do prazo para 
análise pela Comissão de Constituição e Justiça. A 
Presidência defere o requerimento de conformidade com o 
inciso VII do art. 244, c/c o art. 140 do Regimento Interno. 

O Sr. 
votação 
do Dia, 

2a Fase 
Presidente - Persis~indo a falta de "quorum" para a 
da matéria, a Presidência passa à 2a fase da Ordem 
com a discussão da matéria constante na pauta. 

Discussão de Proposições 
o Sr. Presidente - Discussão, em 1Q 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 Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina 
pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 30/95, do 
Deputado João Batista de Oliveira, que dispõe sobre a 
reserva de vagas e empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência. A Comissão de Saúde opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para 

votação, e não havendo outras matérias em fase de discussão 
nem oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a especial de amanhã, dia 7, às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação, bem como 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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas e quinze minutos do dia trinta de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, 
António Genaro, Leonidio Bouças, Arnaldo Penna e Anivaldo 
Coelho (substituindo este ao Deputado Geraldo Nascimento, 
por indicação da Liderança do PT), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Geraldo Santanna, declara aberta a reunião e 
solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos parlamentares presentes. A Presidência informa que os 
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Projetos de Lei nQs 145 e 224/95 foram convertidos em 
diligência a requerimento dos relatores. Em seguida, passa-
se à apreciação da matéria constante na pauta, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A 
Presidência dá prosseguimento à discussão do Projeto de Lei 
nQ 68/95, adiada em virtude do pedido de vista formulado 
pelo Deputado Geraldo Nascimento. Encerra-se a discussão e 
submete-se a votação o parecer que conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria, o qual é aprovado. A Presidência dá prosseguimento 
à discussão do Projeto de Lei nQ 93/95, adiada em virtude do 
pedido de vista formulado pelo Deputado Arnaldo Penna. 
Encerra-se a discussão e submete-se a votação o parecer que 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da matéria com as Emendas nQs 1 a 5, o qual é 
aprovado. A Presidência também dá prosseguimento à discussão 
do Projeto de Lei nQ 183/95, adiada em virtude do pedido de 
vista formulado pelo Deputado Geraldo Nascimento. Encerra-se 
a discussão e submete-se a votação o parecer que conclui 
pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade da matéria, o qual é aprovado. Com a 
palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo, relator dos Projetos 
de Lei nQs 35 e 210/95, emite pareceres mediante os quais 
conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade do Projeto de Lei nQ 35/95 e pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
Projeto de Lei nQ 210/95. Submetidos a discussão e votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. O 
Presidente redistribui o Projeto de Lei nQ 222/95 ao 
Deputado Anivaldo Coelho, o qual emite parecer concluindo 
pela constitucionalidade, pela legalidade e _pel~ 
juridicidade da matéria. Submetido a discussão e votaçao, e 
aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado A~·aldo Penna, 
relator do Projeto de Resolução nQ 238/95, s: icita prazo 
regimental para emitir seu parecer, o que é aeferido pe~o 
Presidente. Nos termos do art. 189 do Regimento Interno, sao 
os Projetos de Lei nQs 183 e 35/95 encaminhados à Mesa da 
Assembléia para inclusão em ordem do dia. Passa-se à 
discussão e à votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. O Presid~n~e 
redistribui o Projeto de Lei nQ 182/95 ao Deputado Anton1o 
Genaro, que 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. Ainda com a 
palavra, o Deputado Antônio Genaro emite parecer me~iante o 
qual conclui pela constitucionalidade, pela legal1da~e e 
pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 213/95. Submet1do a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, solicita que seja lavrada a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 

~------------------------------------------
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Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo - Arnaldo 
Penna - Antônio Genaro. 
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER Ã ESTUDOS QUE PERMITAM A AVALIAÇÃO DA REAL EXTENSÃO 
DO PROBLEMA DA VIOLÊNCIA PERPETRADA CONTRA A MULHER, EM TODO 
O ESTADO DE MINAS GERAIS 
Às quinze horas e quinze minutos do dia trinta de maio de 
mil novecentos e noventa e cinco. reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Miguel Martini, Almir Cardoso, 
Bonifácio Mourão e Elbe Brandão, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental. o Presidente, 
Deputado Bonifácio Mourão, 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. Registra-se a prese~ça do Sr. Luis 
Carlos Gonçalo Elói e da Sra. Benilda Regina Paiva de Brito, 
representantes do Tribunal de Justiça e da Coordenadoria de 
Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Belo 
Horizonte, respectivamente. A Presidência informa que a 
reunião se destina a ouvir a Sra. Olivia de Fátima Braga 
Melo, representante d~ Secretaria da Segurança Pública, e à 
apresentação do relataria parcial da Comissão. Na ausência 
da referida convidada, o Deputado Bonifácio Mourão solicita 
ao relator, Deputado Almir Cardoso, que faça a leitura do 
mencionado relatório parcial. Neste momento, registra-se a 
presença da convidada, que comunica-a impossibilidade da 
obtenção dos dados complementares e informa que os 
encaminhará à Comissão nos próximos dez dias. O Presidente 
submete à apreciação da Comissão o relatório apresentado, 
conforme consta nas notas taquigráficas, e solicita à 
assessoria que dele sejam distribuídas cópias aos membros e 
aos convidados, para que possam apresentar sugestões ao 
relator, a fim de aprimorá-lo. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e 
dos Deputados, determina a lavratura da ata. convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Almir Cardoso- Elbe Brandão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 234/95 
EMENDA NQ 1 

Acrescentem-se onde convier: 
Art. As obras. os projetos e os programas 

resultantes das prioridades apontadas nas audiências 
públicas regionais realizadas em um exerc1c1o, após a sua 
análise e viabilização pelos órgãos técnicos do Governo, 
serão obrigatoriamente incluídos no Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado e no Plano Plurianual de Ação 
Governamental. reservando-se. para estes, valor nunca 
inferior a 1% (um por cento) da média da arrecadação 
efetivada nos últimos 5 (cinco) exercícios. 
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Art ..... -A Lei de Diretrizes Orça~entárias do exercício 
subseqüente ao da realização das audiências públicas 
colocará como meta o atendimento gradual das propostas 
viabilizadas, nos termos do artigo anterior, estabelecerá o 
prazo necessar1o à conclusão e determinará a forma de 
inclusão delas na lei orçamentária, respeitado o limite 
mínimo estabelecido no artigo anterior. 

Art ..... -Nos exercícios subseqüentes serão estabelecidas 
metas para conclusão dos projetos e obras resultantes das 
propostas. não sendo incluída nenhuma nova proposta na lei 
orçamentária. 
Sala das Reuniões, 23 de maio de 1995. 
Hely Tarquínio 
Justificação: As Audiências Públicas representam uma 

tentativa de se exercitar a cidadania como fonte única do 
poder e residência da soberania, fazendo com que as 
comunidades, através de instituições representativas e 
procedimentos organizados, manifestem as aspirações e as 
demandas coletivas por iniciativas e ações governamentais de 
interesse da sociedade, o que é tecnicamente a demanda 
social. Com esse mecanismo a sociedade impõe ao Governo a 
sua vontade e a sua soberania. Trata-se de um exercício de 
microfísica do poder, que deve possuir um elemento 
catalisador, capaz de assegurar a realização da reação. 

Para se concretizar esse exercício é necessário assegurar 
recursos capazes de prover o seu financiamento, embora 
alargando-se o horizonte temporal. 

Esta emenda encontra sua justificativa no inciso III do 
art. 60 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que 
estabelece: "realizar audiência pública em região do Estado 
para subsidiar o processo legislativo, observada ~ 
disponibilidade orçamentária". O que a emenda estabelece e 
exatamente um mínimo de disponibilidade orçamentária, 
instrumentalizando o dispositivo constitucional mencionado. 

EMENDA No 2 
Dê-se a seguinte redação ao art.-11: 
"Art. 11 -O Projeto de Lei Orçamentária será acompanhado 

de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e 
as despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e beneficios de natureza financeira, tributária e 
creditícia, inclusive aqueles decorrentes do inciso XV do 
art. 7Q da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a 
nova redação dada pela Lei nQ 10.102, de 25 de janeiro de 
1990.". 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: Apesar de a prestação de serviços de 

comunicação na modalidade de televisão do. ~ampo ~a 
incidência do Imposto sobre Operações Relativas a C1rculaçao 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e Comunicações - ICMS - ter 
sido aprovada em dezembro de 1989, os orçamentos poster2ores 
não informaram os efeitos decorrentes dessa desoneraçao de 
ordem tributária, como determina a Lei de Diretrizes 

~--------------------------------------



212 

Orçamentárias- LDO. Daí a importância da explicitação no 
texto da lei, pa~a que não se repita tal displicência por 
parte dos órgaos responsáveis pela elaboração do 
demonstrativo referida no art. 10 da LDO. 

EMENDA NQ 3 
Inclua-se onde couber: 
"Art ..... -A proposta orçamentária para 1996 fará prever 

recursos para que se dê início ao processo de recomposição 
dos vencimentos do servidor público civil ou militar e do 
empregado público das administrações direta ou indireta, os 
quais serão reajustados até atingirem o nível real que 
tinham em outubro de 1986, conforme determina o art. 34 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado de Minas Gerais.". 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: A emenda ora apresentada tem por objetivo 

fazer cumprir determinação da Constituição Estadual, que 
prevê a recomposição do poder aquisitivo dos salários dos 
servidores públicos ao nível de outubro de 1986, em oito 
etapas trimestrais, medida que se pretende seja imediata. 

EMENDA NQ 4 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
Art. O Poder Executivo dará continuidade à 

implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira 
- SIAFI - nas secretarias de Estado, com terminais na 
Assembléia Legislativa e no Tribunal de Contas. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: Um dos papéis mais importantes do Poder 

Legislativo é o de fiscalizar a execução orçamentária do 
Estado. Para que isso realmente ocorra é necessário que os 
Deputados desta Assembléia Legislativa tenham acesso às 
informações sobre as despesas que o Poder Executivo faz ao 
longo do ano. A implantação do SIAFI permitirá que os 
Deputados tenham acesso a essas informações. Sem que isso 
ocorra, o trabalho de fiscalização da execução orçamentária 
se torna inviável. 

EMENDA No 5 
Acrescente-se ao art. 13 o seguinte inciso I, renumerando-

se os demais: 
"Art. 13- .............................................. . 
I propostas selecionadas nas audiências públicas 

regionais terão prioridades sobre as demais;". 
Sala das Reuniões. 2 de junho de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: Com o objetivo de ampliar a democratização 

efetiva do processo orçamentário é que apresentamos esta 
emenda, sob o pressuposto de serem as audiências públicas 
foros privilegiados de participação popular, merecendo, 
portanto, a justa priorização as propostas lá selecionadas. 

EMENDA NQ 6 
Suprima-se o inciso III do art. 8Q. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1995. 

"' .:! ... 
E 
2 
c: 

"' "' "' E 
2 
"' Vi 
"' 'C 

"' " ·.:t 
"' "' Cl 
o 
"' "' ~ 
Cl 

É 

213 
~ 
~ 

Marcos Helênio 
Justificação: A emenda em questão vai contra a 

impossibilidade de se emendarem dispositivos da proposta 
orçamentária que versem sobre obras não concluídas que foram 
incluídas no orçamento vigente ou em orçamentos anteriores. 

Não desconhecendo a louvável intenção de se coibir a 
injustificada paralisação de obra em andamento, entendemos 
que a discussão, por via de emenda, a respeito dessas mesmas 
obras é não apenas relevante mas também saudável ao processo 
democrático de discussão orçamentária. 

EMENDA No 7 
Acrescente-se ao art. 19, onde cÕnvier, o seguinte inciso: 
"Art. 19- .............................................. . 

a inexistência de débitos trabalhistas ou 
previdenciários pendentes;". 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: Não é concebível que o Estado repasse 

recursos, a qualquer titulo, a municípios inadimplentes com 
suas obrigações trabalhistas e previdenciárias. Trata-se de 
preservar os trabalhadores dos abusos que, contra eles, se 
pratica freqüentemente. 

EMENDA NQ 8 
Dê-se ao art. 16 a seguinte redação: 
"Art. 16 -Serão incluídas e pri:.:-izadas as propostas 

selecionadas nas audiências públicas regionais promovidas 
pelos três Poderes do Estado no ano de 1995, observadas as 
disposições desta lei e do Plano Plurianual de Ação 
Governamental, adaptando-se, no que for necessar1o, as 
políticas estabelecidas para cada área do governo.". 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: Para ampliar a democratização efetiva do 

processo orçamentário é que apresentamos esta emenda, sob o 
pressuposto de serem as audiências públicas regionais foros 
privilegiados de participação popular, merecendo, portanto, 
a justa priorização, bem como a necessária inclusão no 
orçamento de suas propostas priorizadas. 

EMENDA No 9 
Dê-se ao "caput" do art. 35 a seguinte redação: 
"Art. 35 -Se a lei orçamentária não for sancionada até o 

final do exercício de 1995, fica autorizada, até a sua 
sanção, a execução dos créditos orçamentários propostos no 
projeto de lei orçamentária, à razão de 1/24 (um vinte e 
quatro avos) ao mês.". 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: A execução orçamentária deve decorrer da lei 

que a prevê. Inexistindo tal norma, imprudente será que 
permitamos a utilização, pelo Governo, do que seria o 
percentual integral a ser aplicado. Consideramos justo e 
pertinente o percentual ora proposto, entendendo ser 
fundamental, no entanto. que em 31/12/95 já exista uma lei 
orçamentária aprovada. 

I 
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EMENDA NQ 10 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - ~ vedado ao Poder Executivo comprometer, a 

qualquer titulo, mais de 0,001 (um milésimo) do total da 
receita prevista no orçamento, inclusive receitas oriundas 
de créditos suplementares, com propaganda e publicidade 
legal, de qualquer órgão das administrações direta e 
indireta.". 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: A emenda ora apresentada tem o relevante 

escopo de disciplinar o uso de recursos públicos em 
propaganda oficial. 

Temos visto, em 
política recente, 
comunicação pelos 
opinião pública. 

inúmeras ocas1oes de nossa história 
a utilização abusiva dos meios de 

governos como mecanismo de manipulação da 

Trata-se, enfim, de dispositivo destinado a coibir o 
excesso propagandístico do Governo, inclusive porque 
entendemos que o governo e~::iente tem em suas obras sua 
melhor propaganda. 

EMENDA No 11 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... -Os órgãos das administrações pública direta e 

indireta identificarão. em rubrica especifica para cada um 
deles, as despesas com contratos de locação de mão-de-obra e 
consultoria em geral.". 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: A presente emenda tem 

maior transparência e a perfeita 
definição de determinados itens de 
orçamento. 

como objetivo assegurar 
compreensão acerca da 
despesas contidos no 

Ocorre, neste caso, que as despesas com contrato de locação 
de mão-de-obra e consultoria em geral ficam consignadas em 
rubrica que aglutina outros itens de despesas. Não fica 
claro, portanto, qual é o montante das despesas com 
contratos de locação de mão-de-obra e consultoria em geral. 

EMENDA No 12 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art. .. .. O Poder Executivo, por meio dos órgãos 

centrais de orçamento, deverá atender, no prazo máximo de 7 
(sete) dias úteis con:ados da data do recebimento, as 
solicitações relativas ás categorias de programação, 
encaminhadas pelo Presidente da Assembléia Legislativa, 
sobre informações e dados, quantitativos e qualitativos, que 
justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do 
Governo. 
Parágrafo único -O disposto neste artigo se aplica aos 

projetos de lei que tratem de créditos suplementares.". 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: O acompanhament: da execução orçamentária 

deve ser preocupação prioritár ~ desta Casa. A emenda ora 

2 
G 
ro 
~ . 
E 
~ 
~ 
o 
~ 
ro 
E o 
~ 
~ 
Q 
~ 

ro 
Q 

~ 
ro 
~ 
~ 

o . 
~ 
Q 

~ 
É 

215 

apresentada busca garantir mecanismos que facilitem o 
cumprimento de sua incumbência constitucional relativa à 
fiscalização dos atos do Executivo. 
Consideramos que, para os parlamentares poderem empreender 

uma análise adequada da matéria constante na proposta 
orçamentária, é fundamental que disponham de dados q~e lhes 
possibilitem um estudo minimamente sério das questoes em 
discussão. 

EMENDA NQ 13 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... -A lei orçamentária deverá vir acompanhada de 

demor?:rativo dos débitos das administrações direta e 
indirc:a com discriminação dos 200 (duzentos) maiores 
fornecedores e prestadores de serviços com os respectivos 
valores. 

Parágrafo un1co Fica o Poder Executivo 
publicar trimestralmente, no seu órgão oficial, 
dia útil do mês subseqüente, o demonstrativo 
·caput' deste artigo, atualizado.". 

obrigado a 
até o último 
referido no 

Sala das Reuniões, 2 de junho de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: As informações de que trata esta eme·ja são 

de imensa re.evancia, uma vez que proporcionarãc maior 
transparência à gestão financeira do Governo Estadual. De 
posse delas, os parlamentares desta Assembléia poderão 
acompanhar, com maior propriedade, o processo de 
administração da divida pública estadual. 

EMENDA NQ 14 
Dê-se á alínea "e" do art. 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q- .......... . 
e) democrati~~Ç~~- ·d~~-d~~i~ô~~- ·g~~~~~~~~~t~i~. mediante a 

descentralização administrativa, o apoio às iniciativas_de 
organização regional, a participação direta da pop~laç~o, 
prioritariamente por meio das audiências públicas reg~ona1s, 
e a divulgação e disponibilização das informaçoes de 
acompanhamento da ação governamental.". 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: A presente emenda procura aperfeiçoar a 

redação original, priorizando as audiências públi~as co~o 
instrumento de participação popular e incluindo a d1vulgaçao 
da execução orçamentária entre os meios de democratização do 
orçamento. 

EMENDA No 15 
Dê-se ao§ 1Q do art. 30 a seguinte redação: _ 
~ 1Q - As agências financeiras oficiais observa~a?, nos 

e~préstimos e nos financiamentos conr~jidos, as pol1t1cas de 
redução das desigualdades intra-reg·~~ais e inter-regionais 
e de defesa e preservação do meio ambiente, dando prioridade 
tanto para o pequeno e o médio produtor rural como para a 
pequena e a média empresa.". 
Sala das Comissões, 2 de junho de !?95. 
Almir Cardoso 

~------------------------------------~ 
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Justificação: A pequena e a média empresa e o pequeno e o 
médio produtor são responsáveis por parcelas expressivas da 
produção, gerando com isso parcela considerável de empregos 
em nosso Estado. Devem, portanto, ter um tratamento adequado 
no que diz respeito ao crédito e ao financiamento concedido 
pelas instituições financeiras oficiais de nosso Estado. 

EMENDA NQ 16 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... -Demonstrativo regionalizado do montante e da 

natureza dos investimentos em obras e equipamentos 
realizados no ano de 1994, com especificação por município, 
exceto para o Poder Judiciário, que o fará por região do 
Estado.". 
Sala das Comissões, 2 de junho de 1995. 
Almir Cardoso 
Justificação: Esta emenda tem como objetivo apresentar aos 

Deputados desta Assembléia o demonstrativo dos investimentos 
realizados em 1993, para que cada Deputado possa ter 
conhecimento desse documento e possa, ainda, comparar a 
programação orçamentária dos investimentos com os 
investimento, efetivamente realizados. 

EMENDA NQ 17 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... -A lei orçamentária do ano de 1996 deverá 

prever recursos para o Fundo Estadual do Desenvolvimento 
Rural - FUNDERUR.". 
Sala das Comissões, 2 de junho de 1995. 
Almir Cardoso 
Justificação: Tendo em vista a não-previsão no orçamento do 

presente ano de dotações orçamentárias para o FUNDERUR, uma 
vez que esse fundo foi recentemente aprovado por esta Casa e 
sancionado pelo Sr. Governador, faz-se necessária a previsão 
de recursos a ele destinados no orçamento de 1996. o FUNDERUR, que tem como objetivo principal o investimento 
e o financiamento da produção rural, tem que ser priorizado. 
Para priorizar o desenvolvimento rural no Estado é 
necessário, desde já, garantir que o orçamento do Estado no 
próximo ano preveja as dotações necessárias para a execução 
dos objetivos essenciais do Fundo. 

Neste momento da conjuntura econômica em que os produtores 
rurais, principalmente os pequenos, não têm um mínimo de 
crédito para o custeio e a produção agrícola junto às 
instituições financeiras públicas e privadas, devido às 
altas taxas de juros, é que se deve ressaltar a importância 
da aprovação da presente emenda, fazendo-a constar como meta 
orçamentária prioritária para o próximo ano. 

EMENDA No 18 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art. . . . . - A lei orçamentária de 1996 deverá prever 

recursos para realização de assentamentos de trabalhadores 
rurais sem terra.". 
Sala das Comissões, 2 de junho de 1995. 
Almir Cardoso 
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Justificação: Os conflitos pela posse da terra têm crescido 
acentuadamente nos últimos anos, em nosso Estado, e têm sido 
gerados pelo fato de existir um número expressivo de 
trabalhadores rurais que não po~suem terra para poder 
produzir e sobreviver. Por isso, e importante que sejam 
garantidos recursos para o assentamento desses trabalhadores 
e de suas famílias. 

EMENDA NQ 19 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . . . . A lei orçamentária de 1996 destinará o 

percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do seu total para 
programas de habitação.". 
Sala das Comissões, 2 de junho de 1995. 
Almir Cardoso 
Justificação: A emenda objetiva destinar um mínimo de 

recursos para habitação. Todos nós sabemos que é elevadc o 
déficit de moradias em nosso Estado. O valor mínimo proposto 
significa a garantia da existência de um programa de 
habitação emergencial para nosso Estado. 

EMENDA No 20 
Dê-se ao "caput" do art. 17 a s~guinte redação: 
"Art. 17 As despesas de custeio dos órgãos e das 

entidades que integram o orçamento fiscal, realizadas à 
conta de recursos do Tesouro Estadual, não poderão exceder, 
em termos reais, à média das despesas realizadas em 1994 e à 
estimativa de gasto para 1995, tendo esta como referência a 
realização efetiva da despesa até junho, observando-se para 
os Poderes Legislativo e Judiciário e para o Ministério 
Público uma redução de 5% (cinco por cento).". 
Sala das Reuniões, de 1995. 
Ajalmar Silva 

EMENDA No 21 
Dê-se ao art. 7Q a seguinte redãção: 
"Art. 7o -As propostas parciais do Poder Legislativo, do 

Poder Judiciário. do Ministério Público e do Poder 
Executivo, para fins de elaboração do projeto orçamentário, 
serão enviadas à Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, até o dia 4 de agosto de 1995.". 
Sa 1 a das Reuniões, de 1995. 
Ajalmar Silva 

EMENDA No 22 
Dê-se ao art. 7Q a seguinte redãçãc 
"Art. 7Q -As propostas parciais ao Poder Legislativo, do 

Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder 
Executivo, para fins de elaboração do projeto orçamentário, 
serão enviadas à Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, até o dia 4 de agosto de 1995. 

Parágrafo único - As propostas da Assembléia Legislativa, 
do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de 
Contas observarão a despesa realizada no primeiro semestre e 
a estimada para o segundo semestre de 1995, reajustadas 
monetariamente, com a redução de 5% (cinco por cento).". 
Sala das Reuniões, de 1995. 
José Bonifácio 

~----------------------------------------~ 
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Dê-se ao art. 38 a seguinte redãção: 

218 

"Art. 38- As dotações referentes a despesas com publicação 
de atos e matérias no diário oficial do Estado observarão o 
disposto na Lei nQ 10.468, de 8 de abril de 1991. 

§ 1Q -As despesas referentes aos Poderes Legislativo e 
Judiciário não poderão exceder à despesa realizada, para 
esse fim, no ano de 1995. 

§ 2Q -As despesas com publicação de atos do Governador do 
Estado são de responsabilidade da Secretaria de Estado da 
Casa Civil do Governo de Minas Gerais.". 
Sala das Reuniões, de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA No 24 
Dê-se ao art. 27 a seguinte redãção: 
"Art. 27 - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

bem como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, farão 
publicar, no diário oficial do Estado, até o vigésimo dia do 
mês subseqüente ao trimestre vencido, por unidade 
orçamentária, demonstrativos da despesa mensal com a 
remuneração de seus servidores, por cargo ou função, 
realizada nos meses do trimestre anterior, evidenciando o 
número de servidores e os totais do vencimento, das 
vantagens de qualquer espécie e das gratificações pagas por 
funções.". 
Justificação: A emenda proposta procura enquadrar o 

dispositivo com a função básica da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, conforme é definida na Constituição do 
Estado, no sentido de esta tratar, especificamente, da peça 
orçamentária. Desse modo, não pode extrapolar seu objetivo, 
como propunha o texto original do artigo em causa, que 
pretendia estabelecer modelos de demonstrativos de despesa 
mensal com a remuneração de servidores. 
Sala das Reuniões. de de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA No 25 
o art. 27 fica acrescido do seguinte parágrafo un1co: 
"Art. 27 - .............................................. . 
Parágrafo único- O disposto no "caput" do artigo aplica-se 

às autarquias, fundações. empresas subvencionadas e empresas 
controladas pelo Estado de Minas Gerais.". 
Sala das Reuniões, de 1995. 
Ajalmar Silva 
Justificação: O Estado de Minas Gerais possui 17 

autarquias, 15 fundações, 6 empresas subvencionadas e 29 
empresas controladas, entidades que, apesar de integrarem o 
orçamento do Estado, não publicam regularmente demonstrativo 
de despesas de pessoal, à exceção das autarquias e 
fundações, tendo em vista não haver dispositivo legal que as 
obrigue a isso. 

Certamente, as empresas, por serem sociedades anónimas ou 
de economia mista, prestam contas a seus acionistas, mas o 
Estado, como acionista majoritário, deve tornar públicos 
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seus gastos com pessoal, como garantia de real transparência 
da administração pública como um todo. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO APRESENTADO PELO DEPUTADO 
CARLOS PIMENTA RELATIVO AO PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO 

DISTRITO DE MIRAVÂNIA 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
Casa 

de 
Lei 
dos 

do 

o Deputado Carlos Pimenta requereu ao Presidente desta 
que encaminhasse a esta Comissão pedido de exame 
correspondência do IGA referente à data de publicação da 
Municipal nQ 1.410, de 26/4/95, que altera as divisas 
Distritos de Miravânia, Nhandutiba e do distrito-sede 
Município de Manga. 

Entende o ilustre parlamentar que a edição da referida lei 
é posterior ao encaminhamento do requerimento de autoria do 
Deputado Clêuber Carneiro, que 1n1c1a o processo de 
emancipação do Distrito de Miravânia. 

A Presidência encaminhou o requerimento a esta Comissão e, 
na qualidade de relator, compete-nos analisar a questão. 

Fundamentação 
Voltamos a analisar detidamente o processo de emancipação 

do Distrito de Miravânia a fim de verificar se, de fato, 
ocorreu a alegada infringência ao § 2Q do art. 8Q da Lei 
Complementar nQ 37/95, qual seja, a edição de lei municipal 
alterando os limites distritais após o início do processo de 
emancipação. 

O primeiro passo a seguir em tal situação é f2zer um cotejo 
entre a data da lei municipal e a do iníc1o do processo. 
Quanto à data da referida lei, não há nenhuma dificuldade, 
visto estar claro ter sido esta publicada em 26/4/95. A 
dúvida surgiu quanto à data de início do processo de 
emancipação. 

O engano em que incorreu o Deputado signatário do pedido de 
reexame do processo se justifica, em parte, pela existência, 
no processo, de documentos com datas diversas. Alguns deles, 
tratando-se de cópias xerográficas de documentos existentes 
no arquivo desta Casa, apresentam a data em que foram 
realizadas tais cópias. 

Em outro documento, o Deputado Clêuber Carneiro solicita a 
juntada das mencionadas cópias a outros documentos que 
também serviriam para, mais tarde, instruir o processo de 
emancipação. 

Por fim, depois de reunida toda a documentação necessária, 
houve o seu encaminhamento ao Plenário desta Casa (documento 
de fl. 1), iniciando-se, aí sim, o processo de emancipação 
do Distrito de Miravânia. 

Temos aí a segunda data que nos interessa, qual seja, a de 
início do processo, em cuja folha 1 vemos registrado o dia 
3/5/95. 

Em 4 de maio, a Presidência deferiu o requerimento, em 
conformidade com o art. 1Q e seu parág~afo único da 
Deliberação da Mesa nQ 1. 191, remetendo-o a Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização, e, em 6 de maio, foi o 

~----------------------------------------~ 
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mencionado requerimento publicado no "Diário do 
Legislativo". 

Diante de tais esclarecimentos, não paira, a nosso ver, 
nenhuma dúvida quanto à precedência cronológica da lei 
municipal em relação ao início do processo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela normalidade do processo 

de emancipação do Distrito de Miravânia e pelo reenvio ao 
Plenário do requerimento de solicitação da consulta 
plebiscitária. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 1995. 
Dílzon Melo, Presidente - José Maria Barros, relator 

Clêuber Carneiro -João Batista de Oliveira Anderson 
Adauto- Ivair Nogueira. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 43/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Marcos 
Helênio, tem como objetivo instituir a gratuidade dos atos 
cartoriais relativos ao casamento de pessoas 
reconhecidamente pobres. 
Publicada em 15/3/95, foi a proposição distribuída a esta 

Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme 
dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A matéria aqui tratada é bastante complexa, exigindo para a 

sua elucidação uma análise mais detalhada, que certamente 
contribuirá para a consolidação de um entendimento mais 
uniforme acerca do seu conteúdo. A discussão suscita uma 
controvérsia, devendo o projeto ser apreciado sob vários 
aspectos, o que passamos a fazer de forma minuciosa. 

Ainda que exercida em caráter privado, a atividade notarial 
e de registro, por sua natureza, é considerada um serviço de 
utilidade pública, pois assim dispõe o art. 236, § 3Q, da 
Constituição da República. 

Como o mencionado dispositivo se refere apenas à delegação 
do poder público, surge a dúvida sobre a qual esfera de 
Governo (União ou Estado) compete a titularidade de tal 
delegação. 

Essa dúvida deve ser esclarecida com a interpretação do 
art. 21 da Constituição Federal, que dispõe em seus vários 
incisos os assuntos de competência exclusiva da União. Nesse 
rol, não consta o tema aqui tratado. 

Por seu turno, o art. 22, XXV, também da Carta da 
República, assegura à União a iniciativa privativa para 
legislar sobre registros públicos. A proposição sob comento 
versa sobre a gratuidade na prestação do serviço público 
relativo aos atos cartoriais pertinentes ao casamento para 
as pessoas reconhecidamente pobres. Vê-se, pois, que o 
conteúdo da proposição é bastante distinto do tema tratado 
no supracitado dispositivo constitucional. 
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Para Wilson Batalha, os registros públicos têm a finalidade 
de "constituir formalidades essenciais ou não, para a 
validade do ato em si mesmo, ou apenas para sua eficácia 
perante terceiros" ("Comentários á Lei de Registros 
Públicos", Forense, Rio de Janeiro, 1972, v. I, p. 45, 46). 

Com efeito, não há consonância entre o conteúdo da 
proposição em tela e aquele do inciso XXV do art. 22 ~a 
Constituição da República. Isso po~que toda a regulamentaçao 
do dispositivo constitucional aqui mencionado ficou esgotada 
por via da Lei Federal nQ 6.015, de 31/12/73, denominada 
"lei dos registros públicos". 

Da interpretação desses dois dispositivos da Lei Maior 
(arts. 21 e 22, XXV), conclui-se que não há óbice que possa 
impedir o Estado de legislar sobre a matéria em pauta. 
Aliás, esse é o entendimento de Hely Lopes Meirelles, que, 

em sua obra intitulada "Direito Administrativo Brasileiro" 
(16. ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1990. p. 297) 
assim preceitua: 

"A competência da União, em matéria de serviços públicos, 
se limita aos aue lhe sãc constitucionalmente reservados 
(art. 21), dadc ~sistema ce poderes enumerados adota~o P~!O 
constituinte br~sileiro. Os serviços não reservados a Un1ao 
remanescem para os Estados membros (art. 25, §§ 1Q e 2Q), 
permanecendo para os municípios os assuntos de ~ntere~se 
local (art. 30). Na atual Constituição, serviços ha, porem, 
que são de competência concorrente de três ent~da~es 
estatais, excluídos os municípios (art. 24). Nesse ult1mo 
caso, a superveniência de lei federal estabelecendo normas 
gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 
contrário (art. 24, § 4Q)". 

Desse entendimento surge a certeza de que à União foi 
reservada a competência para legislar acerca de registro 
civil. o que não obsta a que o Estado membro tr~t~, por via 
de lei, da organização dos serviços dos notar1os e_ de 
registro. A ela coube a tarefa de ditar as normas gera1s a 
esse respeito, o que foi feito por meio da Lei Federal nQ 
8.935, de 1994. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng 
43/95. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Leonidio Bouças - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 141/95 
Comissão de Assuntos-Municipais e Regionalização 

Relatório 
o projeto de lei em tela. do Deputado Carlos Pimenta. tem 

por final idade declarar de utilidade pública a Associação 
dos Municípios da Área Mineira da SUDENE - AMAMS -, com sede 
no Município de Montes Claros. 

A requerimento do autor, o projeto tramita em regime de 
urgência na forma regimental. 

~------------------------------------------
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Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposição, cabe-
nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria para o 
1Q turno. 

Fundamentação 
Considerada um bolsão de pobreza, a área mineira do 

polígono das secas vê, agora, sua situação agravada pelo 
drama da ausência de chuvas há mais de um ano . Assim, mais 
do que nunca, a reg1ao carece de atenção. Visando 
fundamentalmente à integração administrativa, econômica e 
social dos municípios daquela área, a Associação dos 
Municípios da Área Mineira da SUDENE elabora estudos sobre 
problemas e potencialidades comuns, indicando prioridades a 
serem atendidas pelos poderes públicos. 
A outorga do titulo declaratório de u:~iidade pública virá, 

por certo, facilitar a luta da entidade na consecução dos 
seus propósitos. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 141/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Miguel Martini, relator -

Geraldo Rezende - Simão Pedro Toledo - Jorge Hannas. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 161/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Genaro, 

161/95 visa a declarar de utilidade 
Artística, Cultural e Social MACUSOC 
Município de Contagem. 

o Projeto de Lei nQ 
pública a Missão 

com sede no 

Publicada, foi a proposição encaminhada p2-a exame 
preliminar à Comissão de Constituição e Justiç2 que não 
encontrou óbice à sua tramitação. Cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 1Q turno, nos 
termos do art. 104, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A MACUSOC é uma entidade civil sem fins lucrativos que se 

propõe a divulgar a arte e a cultura através de eventos 
musicais, teatrais, audiovisuais e a prestar assistência 
social à comunidade em que atua. 

Por esse trabalho de incontestável relevância, julgamos 
oportuna a declaração de sua utilidade pública. 

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

nQ 161/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 175/95 

Comissão de CÕnstituição e Justiça 
Relatório 
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Desarquivado a requerimento do Deputado Marcos Helênio, o 
projeto de lei em tela tem por objetivo isentar do pagamento 
de emolumentos as entidades beneficentes de assistência 
soei a 1. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/4/95, a matéria 
foi distribuída 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. 

Fundamentação 
Busca-se, com o projeto, dar efetividade ao disposto no 

art. 174, § 2Q, da Constituição da República, "in verbis": 
"Art.174- ............................................. . 
õ 2o - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras 

f~rmis de associativismo.". 

~ 
~ 

De fato, as entidades beneficentes de assistência social 
prestam serviço de utilidade pública e, por isso, devem 
merecer tratamento à altura. 
Vejam-se, a propósito, os arts. 150, VI, "c", e 195, § 7Q, 

do Texto Magno Federal: 
"Art. 150- Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: 

I - ..................................................... . 
VI - instituir impostos sobre: 
~j p~t~i~ó~i~: · -~~~d~-~~- -~~~~iÇ~~-d~~--P~~tid~~- p~iiti~~s. 

inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da 
lei." 

"Art. 195- ................................. ·· · · · ·· ·· · · · · 
§ 7o - São isentas de contribuição para a seguridade social 

as entidades beneficentes de assistência social que atendam 
às exigências estabelecidas em lei.". . . . . 

Com efeito o constituinte federal, atento a 1mportanc1a 
dessas entidades. cuidou de, já na Carta Magna, garanti~
lhes privilégios. Remeteu, porém, à legi~laçao 
infraconstitucional a conceituação de entidade benef1cente 
de assistência social. 

Muito acertadamente, o projeto, no art. 1Q, § 1Q, faz a 
definição do que sejam en\idades de assistência sacia~ ~a~a 
os fins a que se propõe. E de se observar que tal def1n1çao 
buscou contemplar os objetivos da assistência social de que 
trata o art. 203 da Constituição da República. 

Não obstante o projeto encontrar amparo no 
jurídico, estamos apresentando as Emendas nQs 
de contornar incorreções de ordem material 
técnica legislativa. 

ordenamentc 
1 a 4, a firr: 
e quanto à 

Conclusão 
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de 
175/95 com as Emendas nQs 1 a 4, a seguir redigidas. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao "caput" do art. 1Q a s~guinte redação: 

pela 
Lei nQ 

L-----------------------------------------~ 
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"Art. 1Q Ficam isentas do pagamento de emolumentos 
relativos ao registro de seus atos constitutivos, inclusive 
posteriores alterações de atas ou de documentos válidos 
contra terceiros, a que se refere a Tabela 20 do Anexo III 
da Lei nQ 7.339, de 1Q de dezembro de 1978, as entidades 
beneficentes de assistência social, em regular funcionamento 
no Estado de Minas Gerais e declaradas de utilidade pública, 
nos termos da Lei nQ 3.373, de 12 de maio de 1965, com a 
nova redação dada pela Lei nQ 5.830, de 6 de dezembro de 
1971.". 

EMENDA NQ 2 
Dê-se ao§ 1Q do art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q- .............................................. . 
§ 1Q -Consideram-se entidades beneficentes de assistência 

social, para efeitos do "caput" deste artigo, as fundações, 
as sociedades ou associações civis, sem fins lucrativos, que 
atuem, precipuamente, no sentido de: 
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 às pessoas carentes; 
VI - promover a integração das pessoas no mercado de 

trabalho.". 
EMENDA NQ 3 

Dê-se ao§ 2Q do art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q- .............................................. . 
§ 2Q -No caso de entidades beneficentes de assistência 

social que se situem no campo de atuação descrito no 
parágrafo anterior, e desde que não sejam declaradas de 
utilidade pública, o valor dos emolumentos serà reduzido à 
metade.". 

EMENDA No 4 
Suprima-se o§ 3Q do art. 1Q. -
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna. 
Redação do Vencido no lo Turno 

PROJETO DE LEI No 18Õ/95 
Declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja 

Simbólica Obreiros da Paz, com sede no Município de 
Buritizeiro. 

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

Respeitável Loja Simbólica Obreiros da Paz, com sede no 
Município de Buritizeiro. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
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No 187/95 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Marcelo Cecé, o projeto de lei em 
análise tem por objetivo criar a Medalha Frei Orlando em 
homenagem aos ex-combatentes da Força Expedicionária 
Brasileira- FEB -, que lutaram na Segunda Guerra Mundial em 
solo italiano, e o Diploma do Mérito Frei Orlando, àqueles 
que lutaram e aos que, embora mobilizados para o "front", 
permaneceram no Brasil. 
Publicado em 8/4/95, foi o projeto encaminhado a esta 

Comissão, para, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, I, 
do Regimento Interno, receber parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A criação da Medalha e do Diploma do Mérito Frei Orlando 

para homenagear os ex-combatentes, conforme prevê o projeto 
de lei em análise, revela-se como medida da mais alta 
importância, pois vem a preencher lacuna na legislação 
estadual, fazendo justiça ao heroísmo dos soldados 
brasileiros que lutaram contra o nazi-fascismo nos campos da 
Itália, na Segunda Guerra Mundial, sobretudo na oportunidade 
em que se comemora o cinqüentenário do término do conflito. 

Além de não figurar entre as matérias privativas da União, 
elencadas no art. 21 do nosso Estatuto Maior, verifica-se, 
pelo teor do§ 1Q do art. 25 da Constituição Federal. que a 
criação de títulos honoríficos ~ condecorações é de 
competência remanescente do Estado. E o que se depreende da 
norma emanada do mencionado dispositivo, que ora 
transcrevemos: 

"Art. 25- ................................... · · · · · · · · · ·· · 
§ 1Q - São reservadas aos Estados as competências que não 

lhes sejam vedadas por esta Constituição.". 
Com efeito e por imperativo constitucional que promanado 

art. 61 da Carta mineira, a matéria está sujeita ao crivo da 
Assembléia Legislativa, à qual, com a sanção do Governador, 
compete dispor sobre todas as matérias de competência do 
Estado. 

Embora não haja nenhum óbice constitucional quanto à 
iniciativa, o art. 2Q do texto original carece de reparo com 
vistas à sua maior clareza e à sua melhor adequação ao rigor 
da técnica legislativa. 

Ante o exposto, 
constitucionalidade 
187/95 com a Emenda 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 

e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redãção: 
"Art. 2Q- Fica criado o Diploma do Mérito Frei Orlando aos 

ex-combatentes que lutaram e aos que, embora mobilizados, 
permanecerám no Brasil.". 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho. 

~----------------------------------------~ 



PARECER PARA O 

Comissão de 

De autoria do Deputado 
Projeto de Lei nQ 191/95 
de concursos públicos. 

1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 191/95 

Constituição e Justiça 
Relatório 
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Alencar da Silveira Júnior, o 
objetiva dispor sobre a realização 

Publicada em 13/4/95, a matéria foi distribuída às 
comissões competentes para receber parecer, nos termos do 
art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

Incumbidos de nos pronunciarmos preliminarmente sobre os 
aspectos jurídico-constitucionais pertinentes ao projeto, 
passamos à sua análise, fundamentados nos termos abaixo. 

Fundamentação 
A proposição em tela tem por escopo estabelecer a 

obrigatoriedade de se informarem, nos editais de abertura 
dos concursos públicos, as datas de realização das 
respectivas provas, bem como a de se devolver ao candidato a 
quantia paga a título de inscrição, devidamente corrigida, 
se a realização do concurso for definitivamente suspensa. 
A seleção competitiva de que se cogita é uma exigência 

constitucional expressa para o ingresso em cargo ou emprego 
público das administrações direta, indireta ou fundacional, 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado por lei de livre nomeação e 
exoneração, conforme se infere do art. 37, "caput" e seu 
inciso II, da Constituição Federal. 
Ainda que os concursos não tenham formas ou procedimentos 

estabelecidos na Constituição, já está consagrado na 
doutrina que, nas nomeações precedidas de concurso. são 
necessários vários atos administrativos intermediários e 
sucessivos - fases de um procedimento administrativo para se 
chegar ao fim colimado. 
O Poder Executivo, poder administrador por excelência, 

exercido pelo Governador do Estado. ao qual compete a 
direção superior da administração estadual, expediu o 
Decreto nQ 34.706, que aprova o Regulamento Geral de 
Concursos Públicos das administrações direta e indireta do 
Estado de Minas Gerais. 

Ao editar tal decreto, o Chefe do Poder Executivo o fez com 
fulcro no art. 90, VII, da Constituição mineira, "in 
verbis": 

"Art. 90- Compete privativamente ao Governador do Estado: 
I - ..................................................... . 
VII- sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e, para 

sua fiel execução, expedir decretos e regulamentos;" (grifas 
nossos). 
Ademais, cumpre ressaltar que a fixação das datas de 

realização das provas nos editais já é medida adotada pela 
administração, o que não impede o Poder Público de modificá-
las, quando julgar conveniente. 
Com efeito, a matéria está relacionada com a 

discricionariedade do Poder Executivo, que lhe faculta 
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decidir sobre a conven1encia do ato a realizar, não podendo 
o legislador interferir no mé~ito do ato administrativo, sob 
pena de contrariar o pri~:ipio da independência e da 
harmonia entre Poderes. 

No que se refere à suspensão definitiva da realização do 
concurso, é lícito à administração cancelar o certame antes, 
durante ou após sua realização, com base no já mencionado 
poder discricionário, que funciona como verdadeiro 
instrumento de serviço do administrador. 
Por outro lado, impõe-se ressaltar um principio de direito 

civil que se aplica ao caso em tela, qual seja, o principio 
que veda o enriquecimento ilícito. 

O art. 159 do Código Civil assim preceitua: 
"Art. 159 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar 
prejuízo a outrem. fica obrigado a reparar o dano.". 

Nesse passo, o candidato que porventura se sentir lesado, 
na hipótese de não-devolução, pelo poder público, da quantia 
paga a titulo de inscrição no certame poderá utilizar as 
vias judiciais para tentar obter a devolução do pagamento 
efetuado. 

Pelas razões expostas, 
jurídico-constitucional que 
~::·sta Casa. 

encontramos óbice de natureza 
impede a tramitação do projeto 

Conclusão 
Somos, portanto. 

inconstitucionalidade e 
nQ 191/95. 

pela injuridicidade, pela 
pela ilegalidade do Projeto de Lei 

Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Pres'dente - Antônio Genaro, relator -

Leonidio Bouças - Arnal:: Penna -Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 202/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

De autoria do 
202/95 visa a 
Educacional de 
Ouro Preto. 

Relatório 
Deputado Raul Lima Neto, o Projeto de Lei nQ 
declarar de utilidade pública o Centro 

Antônio Pereira, com sede no Município de 

A proposição foi publicada em 20/4/95 e encaminhada à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe, ag?r~. 
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a mater1a 
pa""'a o 1Q turno, nos termos do art. 104, I, .. a 11

, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade tem por objetivo prestar assistência à 

comunidade em que atua, dando especial atenção à maternidade 
e à infância. Lida com a recuperação de jovens viciados em 
drogas e orienta os menores em geral mediante assistência 
moral e espiritual. 

Entretanto, sob o aspecto 
apresentação de emenda ao 

formal, julgamos necessária a 
art. 1Q do projeto, para que se 
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esclareça, em face dos termos do art. 1Q do estatuto da 
entidade, a localização correta dessa entidade. 

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

Lei nQ 202/95 com a Emenda nQ 1, a seguir apresentada. 
EMENDA No 1 

Dê-se ao art. 1Q a seguinte redãção: 
"Art. lQ -Fica declarado de utilidade p~blica o Centro 

Educacional de Antônio Pereira, com sede no Município de 
Ouro Preto.". 
Sala das Comissões, 7 de junho de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 220/95 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto em 

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

Publicada em 5/5/95, a proposição foi distribuída a esta 
Comissão para ser examinada preliminarmente quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Segundo determina o art. 198, IX, da Constituição Estadual. 

o poder p~blico tem o dever de promover a expansão da rede 
de estabelecimentos oficiais que ofereçam cursos gratuitos 
de ensino técnico - industrial. agrícola e comercial , 
observadas as peculiaridades regionais e as características 
dos grupos sociais. 
O projeto em apreço propõe a criação da Escola Técnica do 

Estado de Minas Gerais, com a finalidade de habilitar 
profissionais para o atendimento da demanda de mão-de-obra 
técnica qualificada do Estado. 
Todavia, em que pese ao relevante alcance social da medida 

proposta, a proposição deve ser examinada à luz das normas 
constitucionais ora vigentes, sobretuc: daquelas pertinentes 
à reserva de competência legislativa. 

Um dos princípios fundamentais consignados pela Carta 
mineira em seu art. 6Q é o da separação tripartite de 
Poderes. Segundo esse princípio, o Legislativo, o Executivo 
e o Judiciário são Poderes independentes e harmônicos entre 
si. 

O art. 90, ao tratar das atribuições privativas do 
Governador do Estado, reserva-lhe, no inciso XIV, a 
competência para "dispor, na forma da lei, sobre a 
organização e a atividade do Poder Executivo". 

A criação de escolas p~blicas é medida que se insere entre 
as atividades do Poder Executivo, visto que o ensino p~blico 
é serviço predominantemente desempenhado por esse Poder. 
Sendo assim, cabe tão-somente ao Governador do Estado 

decidir, com base em estudos técnico-operacionais e segundo 
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suas disponibilidades financeiras, sobre a conveniência e a 
oportunidade de se instituir a Escola Técnica Estadual. 

Além do mais, considerando a hipótese de que a escola que 
se objetiva criar configura autarquia ou fundação p~blica, 
torna-se imprescindível uma lei de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo, em virtude do disposto no art. 66, 
III, "e", da Carta mineira. 

Não compete ao Poder Legislativo obrigar o Governador do 
Estado a criar unidade, órgão ou entidade na estrutura de 
sua administração, tampouco forçá-lo a enviar a esta Casa 
projeto de lei dessa natureza. Compete, sim, este Poder 
definir os princípios gerais que permearão as atividades do 
Executivo. 
Acrescente-se, ainda, que a proposição, nos moldes em que 

foi apresentada, esbarra nos ditames do art. 161, I, da 
Constituição mineira. 

Dessa forma, para que a medida ora em análise não seja 
entendida como interferência indevida do Legislativo nas 
atividades do Poder Executivo, propomos um substitutivo, com 
a finalidade de adequar o projeto aos limites da competência 
atribuída à Assembléia Legislativa, conforme o disposto no 
inciso XVIII do art. 61 da Carta Estadual. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei nQ 220/95 na forma do 
Substitutivo nQ 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 220/95 
Dispõe sobre as escolas técnicas estaduais. 
Art. lo -As escolas técnicas estaduais serão criadas, 

prioritãriamente, em municípios cuja população exceda a 
200.000 (duzentos mil) habitantes e que tenham a Companhia 
de Distritos Industriais de Minas Gerais CDI - em plena 
atividade. 

Art. 2Q -O ingresso dos alunos dar-se-á por processo 
seletivo. 

Art. 3Q Esta lei entra e·· vigor na data 
publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 

de sua 

Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 
Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Leonídio Bouças . 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 228/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em tela, do Deputado Jairo Ataíde, pretende 
seja declarada de utilidade p~blica a Associação Mantenedora 
da Guarda Mirim de Montes Claros, com sede no Município de 
Montes Claros. 

A proposição 
Comissão para 
o a r t . 1 03 , V , 

foi publicada em 10/5/95 e encaminhada a esta 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A entidade que se pretende beneficiar atende aos requisitos 
estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina 
a declaração de utilidade pública de entidades. Não há, 
portanto, óbice à tramitação do projeto. 

Para aprimoramento técnico da proposição, entretanto, 
apresentamos ao final deste parecer emenda ao seu art. 1Q. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
228/95 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redãção: 
"Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Mantenedora da Guarda Mirim de Montes Claros, com sede no 
Município de Montes Claros.". 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 229/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto em análise (ex-Proje:o de lei nQ 1.838/93). da 
Deputada Maria Olívia, pretende seja declarado de utilidade 
pública o Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente da 
Cabana e Região, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado em 11/5/95, o projeto foi distribuído 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 de utilidade pública de 
entidades. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
229/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças. relator 

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 232/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em tela 

o~je~iva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica 
D1gn1dade e Luta, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 13/5/95, a proposição foi encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195. c/c 
o art. 103, V, ·~a ... do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A propos1çao trata de matéria regulada pela Lei nQ 5.830, 
de 6/12/71, que estabelece os critérios para a declaração de 
utilidade pública de entidades. 

O exame da documentação apresentada demonstra que a 
entidade atende a todas as exigências da mencionada lei. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
232/95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças. relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 236/95 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

Relatório 
Do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nQ 236/95 visa 

a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Moradores e Amigos do Bairro Vila Amapá, com sede no 
Município de Betim. 

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 propos1çao está corretamente instruída com os doc~mentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública prev1sta na 
Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 

Constata-se, pois, que a referida entidade està em 
funcionamento há mais de dois anos. tem personalidade 
jurídica e sua diretoria é constituída por pessoas idôneas, 
que não recebem remuneração pelos cargos que ocupam. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Le1 nQ 
236/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 242/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Da Deputada Elbe Brandão, o projeto ora analisad~ _(ex-

Projeto de Lei nQ 911/92) objetiva declarar de ut1l1dade 
pública a Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil -LIBRA-. 
com sede no Município de Belo Horizonte . 

Publicado em 20/5/95, vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno. 

No tocante 
pertinentes à 
que determina 

Fundamentação 
aos aspectos jurídicos e constitucionais 
matéria, verificamos que a entidade cumpriu o 
a Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que estabelece os 

~------------------------------------------/ 
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requisitos para 
entidades. 

a declaração de utilidade pública de 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
242/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 243/95 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Sebastião Navarro 

Vieira, pretende declarar de utilidade pública a Associação 
do Pequeno Cristo, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado em 20/5/95, veio a proposição a esta Comissão 
para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 
103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação do Pequeno Cristo preenche os requisitos 

estipulados pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, conforme a 
documentação apresentada, que comprova a sua personalidade 
jurídica, o seu caráter filantrópico, o seu tempo de 
funcionamento, a idoneidade e a não-remuneração da sua 
diretoria. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
243/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leo~idio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - ~nivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 144/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

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

exame, que pretende declarar de utilidade pública a 
Associação dos Músicos Profissionais e Amadores de 
Ressaquinha, com sede no Município de Ressaquinha, foi 
aprovado no 1Q turno, na forma original. 

Cabe-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria 
para o 2Q turno, conforme disposições regimentais. 

Fundamentação 
A entidade vem cumprindo fielmente o objetivo proposto em 

seu estatuto, que é o de manter uma corporação musical para 
abrilhantar as festas cívicas, religiosas e folclóricas, 
dando concertos em Ressaquinha ou em outras localidades para 
onde for requisitada. 

Julgamos, portanto, oportuna a declaração de sua utilidade 
pública. 

Conclusão 

~ 

õ 
~ 

~ 
~ 
~ u 
~ 
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Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 144/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 180/95 

Comissão de Educação, Desporto e Turismo e Lazer 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Wanderley Ávila, tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Augusta e 
Respeitável Loja Simbólica Obreiros da Paz, com sede no 
Município de Buritizeiro .. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, compete 
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria para o 2Q turno, nos termos 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. 

Fundamentaçã: 
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a 

matéria, reconhecemos a pertinência em se declarar de 
utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica 
Obreiros da Paz, tendo em vista seus objetivos filantrópicos 
e educacionais em prol do aperfeiçoamento moral, social e 
intelectual do homem. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação 

Lei nQ 180/95 no 2Q turno, na forma do vencido 
Sala das Comissões, 7 de junho de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

do Projeto de 
no 1Q turno. 

L-------------------------------------------



234 

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 7 DE JUNHO DE 1995 

Presidência dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Maria 
José Haueisen 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondência: Oficio nQ 2/95 (pedido de licença para dar 
prosseguimento ao processo contra o Deputado Dimas 
Rodrigues), do Presidente do TRE - Ofícios, telegramas e 
cartões - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 
296/95 - Requerimentos nQs 483 e 484/95 - Requerimentos dos 
Deputados Simão Pedro Toledo e outros e Jorge Hannas 
Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde e Ação 
Social e de Educação - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Sebastião Navarro Vieira, Geraldo Nascimento e 
Jorge Eduardo de Oliveira - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª 
Fase: Abertura de inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Leitura de comunicações apresentadas Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Jorge Hannas; inclusão do Projeto 
de Lei nQ 240/95 em ordem do dia, para os fins do art. 288 
do Regimento Interno - Requerimento dos Deputados Simão 
Pedro Toledo e outros; deferimento Requerimentos da 
Comissão de Assuntos Municipais (15); aprovação- 2ª Fase: 
Discussão e votação de proposições: Votação, em 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 4/95; aprovação - Votação, em 2Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 30/95; aprovação na forma do vencido em 1Q 
turno - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Maria José 

Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Àlvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo 
Canarinho- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos Pimenta 
- Clêuber Carneiro - Dílzon Melo - Dinis Pinheiro- Djalma 
Díniz - Elbe Brandão - Elmo Braz - Geraldo Nascimento 
Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio -
Ivair Nogueira -Jairo Ataide- João Batista de Oliveira-
João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José 
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaíra -Luiz Antônio Zanto- Marcelo Cecé- Marcelo 
Gonçalves - Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Olinto Godinho Paulo Schettino Raul Lima Neto 
Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Wílson 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. 

~ 

~ 
~ 

o 
~ 
~ 
~ 

~ 
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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 a 

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 

~ 

No 2/95, do Sr. Sebastião Rosemburg, Presidente do TRE, 
reiterando solicitação contida no Ofício nQ 1.720/95-CRIP, 
para prosseguimento do Processo Criminal nQ 18/94. da ~47ª 
zona Eleitoral de Janaúb' contra o Deputado Ald1mar 
Rodrigues. (-Anexe-se ao o~~cio nQ 1/95, do TRE.). do 

de 
À 

Do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Pres1dente 
Tribunal de Justiça, comunicando a impossibilidade 
fornecimento dos dados solicitados por esta Casa. (-
Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal. agradecendo o 
convite para a reunião especial em homenagem ao Senador 
Darcy Ribeiro. . . 

Do Sr. Philemon Rodrigues, Deputado Federal, sol1c1ta~do_a 
rejeição do projeto de lei que dispõe sobre a transf~rencla 
da sede da Superintendência Regional da Fazenda d~ ~1r~pora 
para Patos de Minas. (-À Comissão de Assuntos ~un1c1P~ 1 ~·) 

Do Sr. Afonso Arinos de Campos Gandra, Prefe1to Mun1~1pa! 
de Itamarandiba, e outros, ratificando pedido de a~o~o. a 
emancipação do Distrito de Aricanduva do referido mun1C1p10. 
(- À Comissão de Assuntos Municipais.) . 

Do Sr. João Evangelista Alves, Presidente da Camara 
Municipal de Ouro Preto, encaminhando requerim~nto em que 0 
Vereador Sílvio Felipe Dias solicita informaçoes sob~e a 
tramita~~) normal de processos de emancipação, em especlal a 
do Ois:· :o de Cachoeira do Campo. . . 

Do Sr. José Carlos de Souza, Presidente da Câmara Munlc,pal 
de Além Paraíba, e outros, encaminhando moção ~e_p~otesto 
contra a queda do Fundo de Participação dos ~un1c1p1o~. _os 
cortes de verbas destinadas a saúde e educaçao, a polltlca 
salarial, o aumento da taxa de juros, os _ata~ues_ aos 
direitos adquiridos pelos trabalhadores, as pr1vat1zaç~es_e 
a quebra de monopólios de atuação do Estado. (-A com1ssao 
de Fiscalização Financeira.) .. 

Do Sr. Manoel Borges de Oliveira, Prefeito Mun1c1pal de 
Paracatu, informando sobre o Programa Educar Plantando, q~e 
visa a proporcionar ao adolescente condições para conclusao 
do 1Q grau, e sobre ações da atual administração em favor da 
escola pública. 

Do Sr. João Evangelista Alves, President= da Câmara 
Municipal de Ouro Preto, manifestando repúdio ~ instituição 
do mandato de dois anos para Prefeitos e Vereadores no 
biênio 1997/1998. 

É~--------------------------------------------------
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Do Sr. João Paulo, Presidente da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, encaminhando cópia da Representação nQ 822/95, de 
autoria do Vereador Betinho Duarte, por meio da qual 
solicita que o Município de Belo Horizonte seja considerad9 
como macrorregião, com dotação orçamentária própria. (- A 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Joelmy Jaelcy Miranda, Presidente da Câmara 
Municipal de Taiobeiras, agradecendo convite para a reunião 
especial em homenagem ao Senador Darcy Ribeiro. 

Do Sr. Roberto de Aguilar Costa, Presidente da Câmara 
Municipal de Itaobim, encaminhando cópia da ata de posse do 
Sr. Jansen Chaves Rêgo no cargo de Prefeito Municipal, em 
vista da renúncia do Sr. Sálvio Chaves de Sá. 

Do Sr. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG, 
encaminhando cópia de convênio firmado entre essa Companhia 
e a MBR. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Alaor Ferreira Pacheco, Engenheiro-Chefe do 6Q 
Distrito Rodoviário Federal - DRF -, informando que as obras 
de duplicação e melhoramentos na BR-381 em Betim estão sob 
responsabilidade do DER-MG e que a concorrência 
internacional para execução das obras do Lote 20 está 
programada para julho. 

Do Sr. José Aldro Luiz de Oliveira, Chefe de Gabinete da 
Secretaria do Planejamento e Coordenação do Estado do Ceará, 
agradecendo o convite para a audiência pública da Região Sul 
e comunicando a presença, no evento, de dois funcionários 
representantes do órgão. 

Do Cel .-PM Lúcio Emílio do Espírito Santo, Coordenador da 
Assessoria Parlamentar da PMMG, comunicando a 
impossibilidade de alocação de uma viatura ao Distrito de 
Belo Oriente. 

Da Comissão de Funcionários da Atividade Fazendária 
Paranaíba, solicitando o apoio da Casa às reivindicações que 
apresenta, relativas à carreira dos servidores da Secretaria 
da Fazenda. (-À Comissão de Administração Pública.) 

"OFÍCIO* 
Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e 

Regionalização: 
O Prefeito Municipal de Barbacena, Dr. Antônio Carlos 

Doorgal de Andrada, e o Presidente da Câmara Municipal de 
Barbacena, Dr. Paulo Cézar Barroso de Araújo, em aditamento 
à contestação pelos mesmos protocolada junto a essa 
Assembléia Legislativa em data de 1Q de junho de 1995, vêm 
perante V. Exa. para expor o seguinte: 

Em corroboração a todos os fatos narrados naquela peça 
contestatória, existem alguns outros aspectos de total 
relevância que, por motivos diversos, em especial a 
exigüidade de prazo, foram omitidos. 

Passamos, pois, a narrá-los a V. Exa., o que por certo 
reforçará as primeiras alegações e ensejará o indeferimento 
da pretensão da Comissão Emancipacionista. 

1 - Naquela contestação, mais especificamente no item nQ 9, 
foi alegado que o Distrito de Correia de Almeida, face a 
pendências judiciais existentes entre os Municípios de 
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Barbacena e Oliveira Fortes, não teria condições de definir 
geograficamente suas fronteiras. 

Como se não bastasse tal fato, levamos ao conhecimento de 
V. Exa. outros acontecimentos que, com certeza, ratificam o 
que já foi anteriormente mencionado. 

Conforme pode ser visto nos documentos acostados (fls. 01 e 
02) em setembro de 1994, o então Presidente da Câmara 
Municipal sancionou a Lei nQ 3.080, de iniciativa daquele 
Poder Legislativo. 
O referido diploma legal elevou a localidade de Pinheiro 

Grosso, situada neste Município de Barbacena, à categoria de 
distrito, com uma área aproximada de 28,77km2. 
v. Exa. poderia questionar qual relação tal episódio teria 

com a emancipação política do Distrito de Correia de 
Almeida, e tal questionamento seria compreensível se não 
fosse realidade que, ao se criar o Distrito de Pinheiro 
Grosso e ao se definir suas divisas territoriais, o Distrito 
de Correia de Almeida, cuja emancipação é pretendida apenas 
por uma minoria, teve sua área territorial e limitações de 
divisa profundamente alteradas e diminuídas. Tal afirmação 
prende-se ao fato concreto de que o Distrito de Pinheiro 
Grosso, em suas limitações territoriais, está a englobar 
parte das localidades denominadas Campestre I e Costas, que 
até a criação daquele distrito integravam, em sua 
totalidade, o Distrito de Correia de Almeida. 
O grau de desinformação dos membros da Comi~são 

Emancipacionista é tamanho, e da mesma forma seu carater 
exclusivamente político, que nenhum deles seria capa~ de 
definir, com absoluta precisão, onde começa e onde term1na o 
Distrito de Correia de Almeida. . _ 

Absurdas, pois, as pretensões dos membros daquela Com1ssa?, 
posto que nem mesmo a área de terras do Distrito de Corre1a 
de Almeida sabem definir ao certo. 

E não poderia ser diferente, já que entre os defensores de 
referida pretensão emancipacionista, como já dito na peça 
contestatória, encontram-se diversas pessoas que nunca se 
dignaram, sequer, a colocar seus pés naquele distrito. 

Tais fatos fazem com que ratifiquemos o contid? ~m.nossa 
contestação, onde afirmamos que ver nascer um mun1c1~10 sem 
fronteiras definidas, em limites e sem divisas ser1a uma 
anomalia jurídica. 

2 - O descabimento da pretensão é de tal ordem que não 
paramos nas argumentações já traçadas .. Ao contrário, nelas 
prosseguimos, porém agora fulcrados na ausência de 
requisitos legais para que a emancipação ocorra. 
A Lei Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995: el~nca 

em seu artigo 3Q uma série de requisitos que os d1str1tos 
que pretendem sua emancipação política necessitam preencher. 

Entre tais requisitos legais encontra-se, por e~emplo, a 
necessidade de possuir o distrito. em sua sede, ma1s de ~00 
(quatrocentas) moradias (art. 3Q, II). Encon~ra-~e, tambem, 
a necessidade de que exista, no âmbito do d1str1to, escola 
pública de 1Q grau completo (art. 3Q, IV), sem falar da 
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necessidade de possuir prédio público que seja capaz de 
abrigar o governo municipal (art. 3Q, III). 

Para provar que o Distrito de Correia de Almeida 
presentemente não possui a menor condição de suportar uma 
emancipação política, juntamos à presente algumas certidões 
emitidas por diversos setores da Prefeitura Municipal de 
Barbacena que, categoricamente, atestam a ausência de 
requisitos para emancipação (does. de fls. 3, 4 e 5). 

Em referidas certidões podemos ver que a sede do Distrito 
de Correia de Almeida possui apenas 375 (trezentos e setenta 
e cinco) edificações imobi 1 i árias (doc. fl. 3). 

Da mesma forma, podemos ver que no âmbito daquele distrito 
não existe escola pública de 1Q grau completo (doc. fl. nQ 
4). 

Finalmente, através de tais certidões, pode-se constatar 
que o Distrito de Correia de Almeida não possui edificação 
pública que seja capaz de oferecer condições de instalação 
ao governo municipal e que, com relação à segurança, somente 
a Secretaria de Estado da Segurança Pública seria capaz de 
atestar se existem ou não condições no que concerne ao 
prédio onde hoje está instalada a cadeia pública daquele 
distrito (doc. fl. nQ 5). 

3 - Como se não fossem suficientes todas as argumentações 
anteriormente traçadas, salta aos nossos olhos, face às 
certidões ora anexadas, a falta de requisitos legais. 
Veja bem V. Exa.: não mais estamos apoiados em argumentos 

sociais ou técnicos da proposta emancipacionista. Prendemo-
nos agora na ausência de requisitos legais elencados pelo 
artigo 3Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995, para, mais uma 
vez, nos posicionarmos de forma absolutamente contrária à 
pretendida emancipação do Distrito de Correia de Almeida. 

Dessa forma, Sr. Presidente, tem a presente por finalidade 
a ratificação de todos os termos da contestação jà 
oferecida, requerendo-se o arquivamento definitivo do 
processo emancipacionista, em razão de todos os fatos 
narrados e, acima de tudo, pela ausência de requisitos 
legais àquela pretensão. 
Nestes Termos, 
Pedem Deferimento, 
Antônio Carlos Doorgal de Andrada, Prefeito Municipal de 

Barbacena - Paulo Cézar Barroso de Araújo, Presidente da 
Câmara Municipal de Barbacena." 

- À Comissão de Assuntos Municipais para anexar ao processo 
de emancipação do Distrito de Correia de Almeida. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIO* 
Belo Horizonte, 6 de junho de 1995. 
Sr. Presidente, 
Os abaixo assinados, membros da Comissão de Emancipação do 

Distrito de Nova Esperança, vêm à presença de v. Exa. para 
solicitar a suspensão da tramitação do Processo de 
Emancipação do Distrito de Aparecida do Mundo Novo em 
virtude dos fatos que a seguir expõem. 

z 
õ 
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1. Tomamos conhecimento que foi aprovado nesta Casa o PLC1, 
que promove alterações na Lei Complementar nQ 37, de 18 de 
janeiro de 1995, e seu art. 1Q, inciso VI, e art. 2Q, 
parágrafos 4Q e 5Q, que vêm inviabilizar a _n?ssa 
emancipação, apesar de preenchermos todos os requ1s1tos 
exigidos pela lei vigente, além de estarmos mais próximos da 
sede do município remanescente, que é Montes Claros. 

2. O Distrito de Aparecida do Mundo Novo, que pretende 
emancipar-se juntamente com os Distritos de São Pedro das 
Graças e Santa Rosa de Lima, está mais distante da sede d? 
município e não preenche os requisitos exigidos pela Le1 
complementar nQ 37, por não possuir mais de 400 mo~adias_no 
seu núcleo urbano, o que é comprovado por certidao obt1da 
junto à Fundação Nacional de Saúde, que atesta. em 
levantamento realizado na sede do distrito que pretende 
sediar a nova cidade, a existência de 232 casas 
residenciais, enquanto que declaração da CEMIG atest~ o_nQ 
de ligações de 168 unidades consumidoras de energia eletr1ca 
na área urbana (certidões em anexo). 

Diante dos fatos expostos, esperamos que seja ac~lhida por 
esta Casa a nossa denúncia, pois entendemos que nao podemos 
ser prejudicados, visto que nosso processo já foi _ap~ovado 
nesta Casa, aguardando somente a realização do pleblSCltO em 
detrimento de quem não preenche os requisitos previstos na 
1 e i . . 
José Constante Ontoni, Presidente da Comissão - José Bras 

Filho. Vice-Presidente da Comissão Altair Gusmão dos 
Santos. Tesoureiro - José Ildeu Martins Veloso, membro da 
Comissão- Antônio Sílvio Reis, membro da Comissão. 

- À Comissão de Assuntos Municipais para anexar ao processo 
de emancipação do Distrito de Apar~~ida do Mundo Novo. 
*-Publicado de acordo com o tex~~ original. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado (2~. 

informando, em atenção a requerimento do Deputado Kem1l 
Kumaira, que o pedidc ~oi encaminhado ao DER-MG para_exa~e; 
e, em atenção a requer1mento do Deputado Alencar da S1lve1ra 
Júnior, que o pedido será examinado pelo DER-MG e pelo DNER. 

Do Sr. Israel Pinheiro Filho Secretário de Transportes e 
Obras Públicas, agradecendo o 'convite para a reunião em 
homenagem ao Senador Darcy Ribeiro . 

Da Sra. Eloisa Carvalho, agradecendo por ter participado 
das audiências públicas. 

CARTÕES 
Do Sr. Joel Leonel de Aviz, Prefeito Municipal de 

vespasiano, encaminhando a sinopse gerencial do município, 
referente a abril de 1995. 

Do Sr. Tomaz Aroldo da Mata Santos, Reitor da UFMG, 
agradecendo o convite para participar das audiências 
públicas regionais de 1995. 

Da Sra. Raquel Scarlatelli, Vereadora. e do Sr. Victor 
Motta, Diretor Regional do SENAI, agradecendo o convite para 
a reunião em homenagem ao Senador Darcy Ribeiro. 
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Do General de Brigada Álvaro Henrique Vianna de Moraes, 
Comandante da 4a Brigada de Infantaria Motorizada, 
agradecendo o convite para participar do encontro com os 
Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. 
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: 
PROJETO DE LEI NQ 296/95 

(Ex-Projeto de Lei nQ 2.082/94) 
Declara de utilidade pública a Guarda-Mirim 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. 
Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicaçâo. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de maio de 1995. 
Geraldo Rezende 
Justificação: A Guarda-Mirim de Ponte Nova é uma sociedade 

civil sem fins lucrativos destinada a congregar meninos de 
11 a 16 anos de idade com a finalidade de educá-los. 
A entidade funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é 

composta de pessoas idôneas, que não recebem nenhuma 
remuneração pelos cargos que ocupam. 
Por acreditar nos beneficios que a Guarda-Mirim traz aos 

jovens do município, apresentamos este projeto e solicitamos 
o apoio de nossos ilustres pares à sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 483/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 

formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas ao alargamento da via de acesso à sede 
do Município de Capitão Enéias. (- Á Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 484/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando sej~ 
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas a 
re~orma de moradias na zona rural, através do Programa PAPP, 
e ~ const~ução de casas na área urbana, no Município de 
Ja1ba. (-A Comissão de Saúde e Ação Social.) 

Do Deputado Simão Pedro Toledo e outros, solicitando a 
realização de reunião especial para homenagear a COHAB-MG 
por seus 30 anos de existência. 

Do Deputado Jorge Hannas, solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei nQ 240/95. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Saúde e Ação Social e de Educação. 
Oradores Inscritos 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira. 
o Deputado Sebastião Navarro Vieira Sra. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, a "riqueza de uma historiografia 
está baseada não só em seus autores como também nas chamadas 
obras de referência, que facilitam o trabalr~ dos 
pesquisadores e abrem novas pistas para o enriqueci~ento de 
quanto se fez". Com estas palavras, o Prof. Francisco 
Iglésias inicia a crítica sobre a publicação desta 
Assembléia, em parceria com a UFMG, denominada "Dicionário 
Biográfico de Minas Gerais- Período Republicano", publicada 
na revista "Veja", edição nQ 1.393, de 24 de maio próximo 
passado. 

Necessário, então, ocupar a tribuna desta Casa para, ao 
mesmo tempo que registramos a oportunidade daquela matéria, 
enaltecer o trabalho silencioso, quase despercebido, da 
Assembléia de Minas. 

Necessário se faz, então, o nosso reconhecimento ao corpo 
funcional desta Casa, que vem demonstrando elevado 
conhecimento técnico, forte embasamento teórico e 
substancial formação acadêmica. 

A Assembléia de Minas, através das suas Mesas, ao longo dos 
anos, tem sabido valorizar o trabalho de funcionários que 
rompem o casulo da burocracia e, por atos ~oncretos, 
transformam a rotina do serviço público, danc:-lhe nova 
feição. 

Desta maneira, Srs. Deputados, é dever de justiça citarmos 
a presença esclarecedora e sempre decisiva das Mesas que 
dirigiam esta Assembléia, notadamente aquelas coordenad~~ 
pelos Deputados Genésio Bernardino, Dalton Canabrava, Ne1r 
Jabour, Kemil Kumaira, Romeu Queiroz e José Ferraz, que 
possibilitaram, desde a assinatura do primeiro convênio com 
a UFMG, em 1983, o lançamento dos dois exemplares do nosso 
"Dicionário Biográfico", em janeiro de 1995. 
Chamo a atenção dos Srs. Deputados: a grande ação diretora 

da Mesa da Assembléia situa-se na maioria das vezes, em 
pequenos atos, nem sempre de co~hecimento público. São atos 
diminutos que, somados à grandeza do trabalho do corpo 
técnico da Casa, transformam-se em monumentos à altur~ ~o 
desenvolvimento de nossa gente. Que o diga o "Dicion~r~o 
Biográfico Minas Gerais"; que o diga o "Projeto Memor1a 
Viva", que aguardamos ter brevemente er, mão; que o diga a 
operacionalização das nossas audiênc~:: públicas qu~, 
nascidas de imposição constitucional e frutificadas atraves 
de atos decisórios da Mesa da Assembléia, só brotam, 
efetivamente, como águas transparentes pela ação 
vivificadora dos servidores deste Poder. 

Conclamo, pois, a que cada Deputado passe a ver as ações 
diminutas e rotineiras da Mesa da Assembléia sob o prisma da 
moderna administração gerencial: todo ato decisório só será 
frutífero se, na essência, ele for tangível, ele for 
mensurável. 

Assim sendo. sempre que atos possibilitem transformar suas 
conseqüências em algo mensurável, a favor do bem comum, é 
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dever da Mesa apoiá-los. Quando, ao contrário, ações venham 
a ser propostas, mas cujas conseqüências ocasionam danos 
irreparáveis ao conceito desta Casa, a Mesa da Assembléia 
tem a obrigação, em defesa da instituição e do Poder a que 
serve, de não aprová-las. 

Dá gosto, portanto, podermos observar que a assinatura de 
um convênio de trabalho com a UFMG, por intermédio do Centro 
de Estudos Mineiros da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas FAFICH resultou em algo concreto e tão 
aplaudido como o nosso "Dicionário Biográfico" 
notadamente, quando o aplauso vem do corpo editorial de um 
veiculo de comunicação do porte da revista "Veja". 

Dessa maneira, deixo expressos os meus mais sinceros 
cumprimentos ao corpo técnico desta Casa, na pessoa da 
servidora Myriam Costa de Oliveira, Gerente de Pesquisa, e 
aos servidores Juscelino Luiz Ribeiro, historiador e 
auxiliar de coordenação do projeto, e Antônio de Faria 
Júnior, responsável pela formatação e arte-final da obra. 
Eles e suas equipes souberam fazer brotar a ação decisória 
da Mesa da Assembléia em beneficio do bem comum. 

Nesta oportunidade, apresento à Mesa requerimento, 
solicitando a transcrição do artigo "República de Minas 
Gerais- Política Mineira ~Tema de Dicionário" nos anais 
desta Casa. Considero importante que a memória desta 
Assembléia seja enriquecida pela critica do Prof. Francisco 
Iglésias sobre a ação do Poder Legislativo de Minas, em 
acertada parceria com a UFMG, na defesa de nossa gente e de 
nossa cultura. Era o que tinha a dizer, Sra. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo 
Nascimento. 

O Deputado Geraldo Nascimento Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, galeria e imprensa, há muito 
tempo venho pensando na difícil tarefa que e acabar com a 
crença de que o dia 13 de maio é dia de festa para todos os 
negros deste País. 

Na semana passada um fato me levou a repensar a questão do 
negro. 

O Governo brasileiro concedeu as primeiras terras aos 
descendentes das lutas dos quilombos. São títulos entregues 
na cidade de Boa Vista, região de Alto Trombetas, no Pará. 
Esse é o primeiro remanescente de quilombo oficialmente 
reconhecido no País. 

Um fato de extrema importância num pais de tantos negros, 
em que a Constituição Federal faz apenas duas menções à 
população considerada politicamente minoritária. 

Nessa oportunidade, pretendo aqui colocar, no mínimo, dois 
pingos nos "is" da nossa história. 

O primeiro fato; Joaquim Nabuco, um negro da época, 
bastante culto e 1nfluente na Corte, foi uma das vozes mais 
importantes contra a escravidão. Ele viu-se na obrigação de 
combater aquela vergonha. Ele, sábio que era, como somos 
todos nós. especialmente os mestiços, índios, marrons, 
mulatos, cumpriu seu papel histórico. 
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O segundo fato foi a pressão dos europeus para acabar com 
aquela vergonha nacional. O Brasil era o último pais no 
mundo a manter a escravidão. A Princesa Isabel, sem 
alternativa, assinou a Lei Áurea de 13 de maio. 

Desde então criou-se o preconceito e a necessidade de 
limpar a raça. Era preciso fazer a mistura dos negros e dos 
brancos. Esses, vindos da Europa, com suas condessas e 
condes, impunham a nova realidade. 

Mas o Brasil resistia e resiste à sua moda. Viva Pedro 
Alcântara do romance "Tenda dos Milagres", de Jorge Amado. 
Viva Vinicius de Moraes. Viva a Bahia. Viva Minas Gerais. 
Viva Chica da Silva. Viva o Banco do Brasil, viva o Rio de 
Janeiro. Viva o Bras i 1, terra dos i ndios, terra da 
miscigenação, onde eles, os brancos, com seus casamentos 
impostos, não puderam evitar a saída de o. Pedro I do Brasil 
e os rumos que tomou a nossa história. 

A fama do Brasil como paraíso alastrou-se por toda a 
Europa. Os europeus por aqui chegavam e encontravam o calor 
tropical e o axé baiano. Eles não poderiam mais falar de 
nosso Brasil como um pais de escravos. 
O negro liberto por pressão européia torna-se, logo a 

seguir, a principal força de resistência do Brasil, nas 
sucessivas guerras em que o Pais se envolveu, inclusive em 
Pernambuco. Para a Europa, os negros tornam-se os malditos 
pretos. 

Com o passar dos séculos, a influência do negro por aqui 
cresceu. Nos Estados Unidos da América, preto ficou preto 
pelo sangue, pela cor. No Brasil, preto é raça, preto vir?u 
negro. O que era bom para o Primeiro Mundo tornou-se ru1m 
para eles. Acabou-se, assim, forjando uma consciência negra. 
Viva Zumbi dos Palmares, que ainda se faz presente no 

Brasil democrático. Vivam os quilombos. Viva o atabaque. 
Viva o berimbau. Viva o candomblé, religião africana. Pedro 
Alcântara era seu adepto. Vivam a capoeira, o samba e o 
carnaval. A cultura da miscigenação. A beleza de tantas 
manifestações culturais trazidas pelo povo africano e 
enriquecidas pelos europeus. 

Viva a Senadora negra Benedita da Silva. Ela protocolou, 
ainda como Deputada, na Câmara Federal, projeto criando o 
Dia Nacional da Consciência Negra. Até hoje não aprovado . 
Minas Gerais pretende contribuir com a Senadora em sua 

brilhante iniciativa. Minas Gerais deve ser o primeiro 
Estado da Federação a iniciar, de baixo para cima, o apoio 
ao dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência 
Negra . 
Daqui a pouco outros Estados terão a mesma iniciativa, 

criando o dia estadual da consc1encia negra. Breve o 
Congresso desarquivará o projeto da Senadora Benedita da 
Silva, que, agora, está entrando com novo projeto de 
regulamentação sobre os remanescentes dos quilombos. 
Srs. Deputados, estou protocolando hoje projeto de lei 

criando o Dia Estadual da Consciência Negra, por essas 
mesmas razões. 
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Para concluir, pergunto: com o reconhecimento dos 
quilombos, finalmente, pod~m os negros fazer festa 
comemorando a primeira Lei Aurea no Brasil? Finalmente os 
negros têm seus direitos garantidos 300 anos após Zumbi? 
Isso mostra que ele, Zumbi, ainda se faz presente. Viva 

Zumbi. Gostaria de terminar dizendo: viva Zumbi dos 
Palmares. Meu muito obrigado. Espero a colaboração de todos 
os Deputados para aprovação desse projeto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo 
de Oliveira. 

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira* -Sr. Presidente, 
Sra~. e Srs. Deputados, a bancada ruralista do Congresso 
Nac1onal, que vem defendendo os pequenos, médios e grandes 
agricultores, . não está sendo bem interpretada ou 
compreendida. E a primeira vez que a agricultura levanta sua 
voz, com coragem, e está se fazendo ouvir para defender os 
interesses de uma classe oprimida e trabalhadora. Graças à 
bancada ruralista, composta de 140 Deputados de vários 
partidos, ligados direta ou indiretamente à agricultura. 

Numa atuação elogiável, desassombrada e até corajosa, esses 
Deputados derrubaram o veto do Sr. Presidente da República 
sobre a extinção da TR para empréstimos futuros. Ao derrubar 
esse veto, eles abriram as portas para entendimentos e 
soluções de vários problemas da agri:-:tura, e mostraram a 
atual e real situação aflitiva do sete·. Parabéns aos nossos 
companheiros da bancada federal. Vamos em frente. 
Entretanto, se faz necessário esclarecer as causas desses 

~ebates,. para que não pairem dúvidas nem se critique 
1nadvert1damente. Temos que lembrar que a agricultura é a 
atividade mais antiga do homem, e ainda em pleno século XX, 
com toda a tecnologia, a mais difícil. A agricultura está 
sujeita a ~ui~os fatores naturais e climáticos, além do que, 
para subs1st1r, depende do auxílio de financiamentos 
oficiais. 

O Banco do Brasil é 
agricultor, e os 
recursos. Se vêm do 
- grande, médio ou 
9,5% mais TR. 

o órgão oficial de financiamento para o 
juros variam conforme a origem dos 
Tesouro Nacional e conforme a categoria 
pequeno produtor - os juros vão de 61. a 

Percebe-se que, quando o agricultor faz o financiamento, 
não está recebendo favores. Paga os juros normais de mercado 
que variam. 

No momento, a situação se agravou com o surgimento dos 
problemas na comercialização da safra 1994/1995. Os 
empréstimos tomados no ano passado, no início da safra, 
foram feitos quando um saco de soja valia R$11,00, o de 
milho custava R$12,00 e o de feijão, R$60,00, e a TR era de 
2,5%. Havia entusiasmo e a resposta dos agricultores foi 
satisfatória. Plantou-se muito e os investimentos 
aumentaram. 

Na colheita atual, inverteu-se a situação: os preços 
caíram, a TR subiu e a dívida aumentou. Não houve lucro. 
Vejam os senhores: o milho antes cotado a R$12,00 está hoje 
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a R$4,50; o feijão, que estava a R$60,00, hoje custa 
R$22,00. 

Se o agricultor paga o empréstimo, nada lhe resta. Se paga 
a metade, fica com dívida e sujeito a correções e 
superposições de juros. 

Estamos nos referindo a agricultores honestos, que se 
desesperam com dívidas bancárias. Muitos, já se tem notícia, 
estão vendendo o que têm, dispensando empregados e partindo 
para outra atividade. Assistimos, domingo, a fatos como 
esse, ocorridos no Sul do País. 

Existem, sim, os privilegiados, 
pagadores. Um pequeno grupo, na 
usinas, cooperativas, algumas 
tranqüilamente rezam pela cartilha 
paga, se enrola". 

Esses são sempre os beneficiados que: conseguem novos 
empréstimos mesmo tendo débitos engavetados; continuam como 
clientes preferidos dos bancos; contam com a morosidade da 
justiça. 

os inadimplentes, os maus 
maioria empresas rurais, 

pessoas físicas, que 
de que "banco não se 

Para que os órgãos de informação fiquem cientes, 
agricultores não são só os que praticam a agricultura de 
subsistência. São agricultores também os pequenos e médios 
produtores que investem mais e se expõem aos riscos. 

Mas são e~:es que sustentam a produção, que lutam por maior 
produtivioéae e que mantêm o mercado abastecido. 
A cultura branda não leva ninguém à riqueza, à situação dos 

"barões do café", como disse um conceituado jornal. Fosse 
isso ··erdadeiro, toda Minas Gerais estaria mergulhada na 
grano~za daquela época, quando se evidenciou a supremacia 
econômica gerada pela opulência dos cafeicultores paulistas. 
Senhores Deputados, a bancada ruralista não quer dar mais 

privilégios aos caloteiros. Ela já conseguiu um grande tento 
derrubando a TR e modificando as regras do jogo para o 
futuro. Lutam esss: Deputados, agora, para resolver os 
problemas da safr~ 1994/1995, desastrosa por causa da 
oscilação na economia. Lutam para achar soluções que 
beneficiem os que realmente estão sofrendo, sem propiciar 
benesses a mais para os maus pagadores, aqueles que nem 
pensam em vender seus aviões, seu gado, suas fazendas e suas 
usinas. 

Nós pregamos: 1 -que os maus pagadores sejam eliminadc! jo 
crédito do Banco do Brasil e que a justiça tome conté Je 
cada um deles; 2 -que a taxa para a agricultura seja pré-
fixada, para que se trabalhe com segurança; 3 que o 
empréstimo seja limitado para o grande produtor; 4- que a 
dívida da safra anterior seja negociada. Assim estaremos 
prontos para um novo ano agrícola. Aviso: nossos 
concorrentes oferecem à agricultura juros de 8%. 

Não bastassem as intempéries, o vento, o excesso ou a 
escassez de chuva, as pragas, a falta de uma política 
agrar1a mais segura, agora surge a campanha veemente da 
imprensa contra, genericamente, todos os agricultores. 
Considerar todos os agricultores caloteiros é o máximo da 
injustiça. 



* - Sem revisão do orador. 
2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 

1ª Fase 
Abertura de Inscrições 
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O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - 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 inscr1çoes para o 
expediente da próxima reunião ordinária. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência dá ciência ao Plenário da decisão conjunta 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. (-Lê:) 
"0 Presidente da Assembléia Legislativa, o Governador do 

Estado e o Presidente do Tribunal de Justiça, tendo em vista 
o disposto nos§§ 5Q, 6Q e 7Q do art. 157 da Constituição do 
Estado e no art. 157 da Lei ng 11.745, de 16 de janeiro de 
1995, e considerando: 
- que o número e, especialmente, a natureza das propostas 

priorizadas nas audiências públicas regionais demandam 
prazos de execução que ultrapassam 1 (um) exercício 
financeiro; 

que o propósito de planejamento governamental 
regionalizado, ínsito nas audiências públicas, não se esgota 
na coleta das propostas ou mesmo na sua inclusão na lei 
orçamentária, mas pressupõe a avaliação, em cada exercício, 
do orçamento anterior e a sistematização dos resultados de 
sua execução para a adequada proposta de novo orçamentc: 
-que a avaliação dos resultados acima mencionac~ se 

reflete na preparação racionalizada da seqüência de 
audiências públicas nas regiões do Esta~o. incluindo a 
garantia de uma melhor visibilidade, ~~~a os próprios 
proponentes, quanto ao cumprimento das propostas, decidem: 
Art. 1Q - As audiências públicas regionais para a 

priorização das propostas resultantes de audiências públicas 
municipais serão realizadas a cada 2 (dois) anos. 
Art. 2Q -As audiências públicas regionais a que se refere 

o artigo anterior serão precedidas de avaliação de 
resultados no que respeita à execução orçamentária e às 
implicações na formulação do planejamento governamental. 
Art. 3Q -Compete à Assembléia Legislativa, pela forma 

prevista no art. 5Q da Lei nQ 11.745, de 16 de janeiro de 
1995, propor as adaptações necessárias à implementação desta 
decisão. 

Art. 4Q - Esta decisão entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Belo Horizonte, 6 de junho de 1995. 
Deputado Agostinho Patrús, Presidente da Assembléia - Dr. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado - Desembargador Márcio 
Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal de 
Justiça". 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
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Saúde a Ação Social - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, 
dos Projetos de Lei ngs 98/95, do Deputado Ermano Batista; 
91/95, do Deputado Francisco Ramalho; 38 e 106/95, da 
Deputada Maria José Haueisen; 125 e 126/95, da Deputada 
Maria Olívia; 105/95, do Deputado Paulo Pettersen; 89/95, do 
Deputado R9naldo Vasconcellos; 58, 60 e 155/95, do Deputado 
Wanderley Avila; e pela Comissão de Educação- aprovação, na 
9ª Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei ngs 101/95, do 
Deputado Sebastião Helvécio, e 218/95, do Deputado Miguel 
Martini (Ciente. Publique-se.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Jorge Hannas, 

em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei 
nQ 240/95, de sua autoria, que dispõe sobre a veiculação 
gratuita de extratos de estatutos de entidades sociais no 
"Diário do Legislativo''. Inclua-se o projeto em ordem do dia 
para os fins do art. 288 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Simão Pedro Toledo e outros. em 
que solicitam, na forma regimental, seja realizada reunião 
especial em homenagem aos 30 anos de criação da COHAB-MG. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno, e oportunamente 
fixará a data. 

A seguir, são submetidos a votação e aprovados, 
regimentalmente, cada um por sua vez, requerimentos da 
Comissão de Assuntos Municipais (15), em que solicita seja 
enviado ao TRE-MG pedido de realização de consulta 
plebiscitária junto à população dos Distr'-JS de Juvenília, 
Porto ~~-ário e Monte Rei (Município de Ma-;a); São João da 
Chapad< ·Município de Diamantina); Vila Pereira (Município 
de Nanuque); São Brás de Minas (Município de Lagamar); Frei 
Gonzaga (Município de Teófilo OtOni); Duval de Barros 
(Município de Ibirité); Verdelândia e Barreiro do Rio Verde 
(Municípios de Varzelândia e Janaúba, respectivamente); 
Ponto dos Volantes e Santana do Araçuaí (Município de 
Itínga); Franciscópolis e AntOnio Ferreira (Município de 
Malacacheta); Tocos do Moji (Município de Borda da Mata); 
Serranópolis (Município de Porteirinha); Santo AntOnio do 
Manhuaçu (Município de Caratinga); Santa Bárbara do Monte 
Verde e São Sebastião do Barreado (Município de Rio Preto); 
União (Município de Iturama); Catuti e Barreiro Branco 
(Município de Mato Verde), quanto a sua emancipação dos 
respectivos municípios (Oficie-se.). 

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, na forma 

regimental, C?da um por sua vez, o Projeto de Lei nQ 4/95, 
em 1Q turno (A Comissão de Educação.); e o Projeto de Lei no 
30/95, em 2Q turno, na forma do vencido em 10 turno (A 
Com i ssão de Redação. ) . -

ENCERRAMENTO 
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não 
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 
8, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do 
dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição 
anterior). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁR1A DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados João Leite, Antônio Roberto e Marcelo 
Gonçalves, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Marcelo 
Gonçalves que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares 
presentes. A seguir, o Presidente lê os seguintes oficios: 
do Deputado Campos Machado, da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, que dá ciência à Comissão do projeto de 
sua autoria, sancionado pelo Governador, concedendo 
incentivos fiscais às empresas que empregam pessoas com mais 
de 40 anos; do Instituto de Promoção Social e Humana Darcy 
Ribeiro - IPSH -, participando à Comissão seu ingresso no 
Sindicato dos Oficiais Alfaiates, Costureiros e 
T~abalhadores na Indústria de Confecção de Roupas, não se 
f1xando apenas na linha reivindicatória, mas realizando um 
trabalho que abrange a educação e o desenvolvimento 
profissional. A seguir, a Presidência dá ciência aos membros 
da Comissão dos avulsos do Projeto de Lei nQ 234/95, que 
estabelece as diretrizes para o orçamento fiscal e de 
investimento nas empresas controladas pelo Estado de Minas 
Gerais, para o exercício de 1996. Ato continuo a 
Presi~ência passa à discussão e à votação de proposiçõe~ de 
aut?r~a da Comissão. O Presidente solicita ao Deputado 
An~on1o Roberto que proceda à leitura do relatório da viagem 
fe1ta a Montes Claros no dia 26/4/95. O Deputado João Leite 
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Antônio Roberto, 
para que possa apresentar requerimentos de sua autoria. Na 
oportunidade, apresenta requerimento em que solicita seja 
concedida à Comissão a oportunidade de visitar o Secretário 
da Criança e do Adolescente e o Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado, a fim de apresentar-lhes as conclusões 
obtidas na visita a Montes Claros, tendo em vista os graves 
problemas ali encontrados. A seguir, o Pr~sidente procede à 
leitura de requerimento em que solicita sejam convidados o 
Sr. Oswaldo Faria, Diretor de Esportes da Rádio Itatiaia; 
representantes da Associação Mineira dos Cronistas 
Esportivos, das Rádios Mineira e Inconfidência e dos jornais 
"Estado de Minas", "Diário da Tarde" e "Hoje em Dia"; o 
Comandan~e do destacamento da Policia Militar responsável 
pelo Estadia Mine~~ão; representantes do América Futebol 
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Clube, do Clube Atlético Mineiro e do Cruzeiro Esporte 
Clube; Sr. Antônio Nicácio, representando as vitimas de 
violência no estádio, e o Sr. Afonso Henrique de Miranda 
Teixeira, representante da Promotoria de Defesa dos Direitos 
Humanos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 
para participarem da audiência pública da Comissão a ser 
realizada no dia 7 de junho, às 9 horas, com a finalidade de 
debater e procurar soluções para o problema da violência nos 
estádios de futebol. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são os requerimentos aprovados. O Deputado João Leite 
retoma a direção dos trabalhos e, nada mais havendo a ser 
tratado, agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 1995. 
João Leite, Presidente - Antônio Roberto - José Braga -

Paulo Schettino. 
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e quinze minutos do dia trinta de maio 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 do Deputado Carlos Pimenta. Havendo número 
regimental, na ausência do Presidente, o Deputado Anderson 
Adauto assume a direção dos trabalhos, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado João Leite que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as 
matérias da pauta e a ouvir o Prof. Aluisio Pimenta, Reitor 
da Universidade do Estado de Minas Gerais, que irá discorrer 
a respeito do processo de incorporação das faculdades do 
interior do Estado a essa Universidade, bem como sobre o 
grau de formação do corpo docente da mencionada instituição. 
Logo após, registra também a presença dos Srs. José Gama 
Dias, Pró-Reitor de Administração e Finanças; Renato 
Caporalli, Coordenador de Ensino à Distância da Pró-Reitoria 
de Ensino; Eduardo Andrade Santa Cecilia, Pró-Reitor de 
Pesquisa e Extensão; José Olympio Soares de Faria, Diretor-
Geral do Campus de Belo Horizonte; Messias A. Silva, 
representante do SINPRO; José Maria Caldas Gouveia, da FUMA; 
das Sras. Nelcy das Neves Ramos, Profª do Curso de Pedagogia 
da Faculdade de Educação da UEMG, e Maria Celina Dias, 
Diretora da CUT-BH, e os convida a tomar assento à mesa. Com 
a palavra, o Prof. Aluisio Pimenta esclarece que existem 
alguns entraves para se acelerar o processo de absorção de 
outras unidades pela UEMG, como a falta de recursos e de 
autonomia, a pouca oferta de cursos e a "rarefação" do 
ensino de 3Q grau no Estado, que faz com que Minas tenha 
grandes vazios, como o localizado no norte do Estado, e a 
alta concentração desse grau de ensino em Belo Horizonte. 
Passa-se à fase de debates, com a participação de todos os 
parlamentares e convidados presentes, como consta nas notas 
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taquigráficas. A Presidência suspende a reunião para que a 
Comissão agradeça a presença dos convidados. Reabertos os 
trabalhos, é registrada a presença dos Deputados Irani 
Barbosa, Anderson Adauto, Gilmar Machado e João Leite, 
membros da supracitada Comissão. O Presidente, Deputado 
Irani Barbosa, lê o Ofício nQ 93/95, do Sr. Laert Costa Lima 
Filho, Diretor da Fundação de Assistência ao Estudante- FAE 
-, que encaminha cópia da publicação do convênio celebrado 
entre essa Fundação e a Secretaria de Estado da Educação. 
Encerrada essa fase, passa-se à 1ª fase da Ordem do Dia, com 
a discussão e a votação de proposições da Comissão. o 
Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento em que 
solicita o encaminhamento de oficio ao Deputado Luiz Eduardo 
Magalhães, Presidente da Câmara dos Deputados, manifestando 
a solidariedade desta Comissão aos estudantes, técnicos 
administrativos e professores da Universidade Federal de 
Uberlândia, que se encontram em greve para denunciar a forma 
com que o Governo Federal vem conduzindo as reformas 
constitucionais e manifestando, ainda, o apoio ao 
substitutivo do Deputado Cid Sabóia ao projeto que 
estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 
tramitação no Congresso. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. Encerrada essa fase, passa-se à 2ª 
fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de parecer 
sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Com a palavra, o Deputado João Leite solícita 
prazo regimental para emitir parecer sobre o Projeto de Lei 
nQ 19/95, no 1Q turno. A Presidência defere o pedido e, logo 
após, submete a discussão e votação os pareceres dos 
Deputados Gilmar Machado e João Leite, relatores dos 
Projetos de Lei nQs 57 e 122/95, respectivamente, ambos no 
2Q turno, que concluem pela aprovação das matérias na forma 
proposta. Submetidos a votação, são os pareceres aprovados. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Iraní Barbosa, Presidente Anderson Adauto Gílmar 

Machado - João Leite. 
ATA DA lla REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
~UNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e um 
de maio de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados José Henrique, Dimas 
Rodrigues, Dílzon Melo, João Batista de Oliveira, Ivair 
Nogueira e Clêuber Carneiro (substituindo este ao Deputado 
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do PFL), membros 
da Comissão supracitada, bem como os Deputados Paulo Piau, 
Romeu Queiroz, Carlos Pimenta, Kemil Kumaira, José Braga, 
Elbe Brandão, Jairo Ataíde e Ivo José. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivair Nogueira 
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
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e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, o 
Presidente informa que foram designados os Deputados Ivair 
Nogueira, José Maria Barros, Dílzon Melo, Sebastião Costa e 
Dímas Rodrigues para relatar, respectivamente, os 
Requerimentos de Emancipação nQs 143, 142, 138, 139 e 
140/95. A seguir, a Presidência defere o requerimento do 
Deputado Gil Pereira em que retira seu apoio ao processo de 
emancipação do Distrito de Delta, no Município de Uberaba, e 
o do Deputado Iraní Barbosa, em que solícita seja dado 
prosseguimento à análise do processo de emancipação do 
Distrito de Delta, no Município de Uberaba. O Presidente 
determina que o Deputado Irani Barbosa passe a ser o autor 
do requerimento que encaminha o processo de emancipação do 
Distrito de Delta. Após, comunica que a finalidade da 
reun1ao é apreciar os pareceres sobre as proposições 
constantes na pauta. A seguir, são lidos, discutidos e 
aprovados, por unanimidade, cada um por sua vez, os 
seguintes pareceres sobre processos de emancipação, bem como 
os respectivos requerimentos, a serem dirigidos ao 
Presidente da Assembléia com a solicitação de encaminhamento 
de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral para que proceda à 
consulta plebiscitária à população dos distritos 
emancipandos, nos termos do inciso III do art. 7Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995: o parecer que foi 
redistribuído ao Deputado Dílzon Melo- sobre o Requerimento 
de ~-ancípação nQ 124/95, do Deputado Dinis Pinheiro, 
referz~te ao Distrito de Duval de Barros, no Município de 
Ibírité; os pareceres - que foram redistribuídos ao Deputado 
Clêuber Carneiro - sobre os Requerimentos de Emancipação nQs 
118/95, do Deputado Kemíl Kumaira, referente ao Distrito de 
Vila Pereira, no Município de Nanuque; 120/95, do Deputado 
Antônio Andrade, referente ao Distrito de São Brás de Minas, 
no Município de Lagamar; 129/95, do Deputado Miguel Barbosa, 
referente ao Distrito de Tocos do Mogi, no Município de 
Borda da Mata; os pareceres do Deputado João Batista de 
Oliveira sobre os Requerimentos de Emancipação nQS 133/95, 
do Deputado Ermano Batista, referente ao Distrito de Santa 
Bárbara do Monte, no Município de Rio Preto; 134/95, do 
Deputado Anderson Adauto, referente ao Distrito de União, no 
Município de Iturama; o parecer do Deputado Ivair Nogueira 
sobre o Requerimento de Emancipação nQ 113/95, do Deputado 
Clêuber Carneiro, referente aos Distritos de Juvenília, 
Monte Rei e Porto Agrário, no Município de Manga. Durante a 
fase de discussão, fazem uso da palavra os Deputados Clêuber 
Carneiro, Carlos Pimenta, João Batista de Oliveira e Dílzon 
Melo, conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, a 
Presidência informa que a Deputada Elbe Brandão passa a 
substituir o Deputado Ivair Nogueira por indicação da 
Liderança do PDT. Prosseguindo, são lidos, discutidos e 
aprovados, por unanimidade, cada um por sua vez, os 
seguintes pareceres sobre processos de emancipação, bem como 
os respectivos requerimentos. a serem dirigidos ao 
Presidente da Assembléia com a solicitação de encaminhamento 
de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral para que proceda à 
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consulta plebiscitária ã população dos distritos 
emancipandos, nos termos do inciso III do art. 7Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995: o parecer do Deputado Dilzon 
Melo sobre o Requerimento de Emancipação nQ 126/95, da 
Deputada Maria José Haueisen, referente aos Distritos de 
Ponto dos Volantes e Santana do Araçuai, no Município de 
Itinga; consta no parecer que o Requerimento de Emancipação 
nQ 136/95, do Deputado Romeu Queiroz, referente aos 
mencionados distritos, foi anexado ao Requerimento de 
Emancipação nQ 126/95; os pareceres que foram 
redistribuidos ã Deputada Elbe Brandão sobre os 
Requerimentos de Emancipação nQs 125/95, do Deputado Dimas 
Rodrigues, referente aos Distritos de Verdelândia e Barreiro 
de Rio Verde, nos Municípios de Varzelândia e Janaúba, 
respectivamente; 128/95, do Deputado Bonifácio Mourão, 
referente aos Distritos de Franciscópolis e Antônio 
Ferreira, no Município de Malacacheta; o parecer do Deputado 
José Henrique sobre o Requerimento de Emancipação nQ 132/95, 
do Deputado Ermano Batista, referente ao Distrito de Santo 
Antônio do Manhuaçu, no Município de Caratinga; o parecer do 
Deputado Dimas Rodrigues sobre os Requerimentos de 
Emancipação nQs 117/95, do Deputado Wanderley Ávila, 
referente ao Distrito de São João da Chapada, no Município 
de Diamantina; 121/95, do Deputado Kemil Kumaira, referente 
ao Distrito de Frei Gonzaga, no Município de Teófilo Otôni; 
130/95, da Deputada Elbe Brandão, referente ao Distrito de 
Serranópolis, no Município de Porteirinha; 131/95, do 
Deputado Jairo Ataide, referente ao Distrito de Gameleiras, 
no Município de Monte Azul; 135/95, do Deputado Carlos 
Pimenta, referente aos Distritos de Catuti e Barreiro 
Branco, no Município de Mato Verde. Durante a fase de 
discussão, o Deputado Clêuber Carneiro opina favoravelmente 
ã emancipação dos Distritos de Catuti e Barreiro Branco e 
solicita a anexação ao processo de correspondência por ele 
lida, conforme consta nas notas taquigráficas. O processo de 
emanc~p~ção dos Distritos de Cana Brava e Caatinga, no 
Munic1p1o de João Pinheiro, encaminhado pelo Requerimento de 
Emancipação nQ 127/95, do Deputado Antônio Andrade não foi 
apr~ciado, em virtude de requerimento do relator, 'Deputado 
Jose Henrique, solicitando informações ao Instituto de 
Geoci~n~ias Aplicadas- IGA -, o qual foi deferido. Esgotada 
a mater1a da 1a fase, o Presidente passa ã discussão e 
votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário 
da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Clêuber Carneiro 
proce9e à leitura do Parecer para o de 2Q Turno do Projeto 
de Le1 ~Q 130/95, que declara de utilidade pública a 
Associaçao dos Municípios da Microrregião da Bacia do Suaçuí 
- AMBAS -, no Município de Guanhães. Colocado em discussão e 
votação, é o projeto aprovado por unanimidade. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parla~entares: convoca os membros da Comissão para a próxima 
reuniao ordinaria, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 1995. 
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Dilzon Melo, Presidente -Sebastião Costa - Anderson Adauto 
- Ivair Nogueira- João Batista de O'~veira -José Maria 
Barros. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PAREÇER SOBRE A REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO MUNIÇIPAL DE 
IGARAPE CONTRA O DESMEMBRAMENTO DO DISTRITO DE SAO JOAQUIM 

DE BICAS 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de São Joaquim de 

Bicas, recebido mediante requerimento do Deputado Dinis 
Pinheiro, após receber parecer favorável desta Comissão, foi 
remetido ao Plenário para votação do requerimento que 
solicita ao Tribunal Regional Eleitoral a realização da 
consulta plebiscitària no distrito. 

Antes que se processasse a votação, foi apresentada a 
representação ora analisada. 

Fundamentação 
A representação em pauta foi apresentada tempestivamente e 

vem assinada pela autoridade competente, qual seja, o 
Prefeito do município a que pertence o distrito emancipando, 
consoante o § 2Q do art. 5Q da Lei Complementar nQ 37, de 
1995. 
Alega S. Exa., em primeiro lugar, a existência de lei 

municipal, sancionada em 13/2/95, que criou o Distrito ~e 
Nossa Senhora da Paz e alterou os limites do Distrito de Sao 
Joaquim de Bicas. 
Ocorre que, em 10/2/95, a Comissão Emancipacionista 

protocolou nesta Casa, junto ã Gerência-Geral de Apoio ao 
Plenário, os documentos relacionados nas fls. 1 e 2, 
iniciando assim o processo de emancipação. 
Ora, se o município teve largo prazo para alterar. ~s 

limites distritais e não o ·~z antes, mas logo após o in1c1o 
do processo de emancipaçãc tudo leva a crer que houve_a 
intenção de invia~ilizar a emancipação pretendida, por me1o 
da lei municipal. E exatamente isso que o§ 2Q do art. 8Q da 
Lei Complementar nQ 37, de 1995, visa a evitar, vedand~ a 
edição de lei municipal que crie, organize ou supr1ma 
distrito ou que altere seus limites durante o processo de 
emancipação. 

Assim sendo, somos levados a desconsiderar a criação do 
Distrito de Nossa Senhora da Paz, para os efeitos do 
processo de emancipação. 
Vale ressaltar também que, embora certos documentos tenh~m 

sido posteriormente anexados ao processo, a documentaçao 
inicial continha todas as informações necessárias, as qua~s 
seriam apenas confirmadas com a juntada das certidões. Alem 
disso, tendo-se em vista a possibilidade de pedido de 
diligências, conferida ao relator do processo, é fato normal 
a juntada de documentos durante o seu curso. 
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Questiona também o signatário da representação a validade 
da certidão (a fl. 52) expedida pelo Sr. Ismar Batista, 
Vice-Prefeito Municipal. 
A Comissão Emancipacionista, entretanto, trouxe a nosso 

conhecimento a Portaria nQ 1.327/93, da Prefeitura Municipal 
de Igarapé, que contém a designação do Sr. Ismar Batista 
para o exercício da função pública de administrador 
regional, comprovando, dessa forma, o seu exercício de 
funções administrativas. Existem, também, provas de sua 
atuação como administrador regional na Subprefeitura de São 
Joaquim de Bicas, onde se encontram os dados cadastrais 
relacionados áquele distrito. 

Não podemos acolher, portanto, a objeção levantada. 
O problema da existência de uma única malha urbana, exposto 

no item 9 da representação, mereceu nossa maior atenção. 
Buscamos, na Lei Municipal nQ 331, de 1978, a delimitação da 
zona urbana da sede do município e a do distrito, para que 
pudéssemos avaliar se estaria sendo desrespeitado o§ lQ do 
art. 5Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995, que veda o 
desmembramento de área territorial situada dentro da zona 
urbana do município remanescente. Constatamos que a zona 
urbana do distrito-sede não se confunde com a do distrito 
emancipando. As divisas interzonais são bastante claras 
visto que acompanham os próprios limites interdistritais, os 
quais, por sua vez, são calcados, tanto quanto possível, em 
acidentes naturais, como o córrego do Igarapé. 
Relativamente à ação judicial que tornou litigiosa a 

criação do Distrito de Nossa Senhora da Paz, não vemos 
impedimento algum a que se prossiga na análise do processo 
de emancipação do Distrito de São Joaquim de Bicas, uma vez 
que não se observa a existência de qualquer determinação 
judicial que se comunique com o processo de emancipação ora 
enfocado. 

A questão dos cemitérios, aduzida como mais um dos 
argumentos da representação, foi, também, objeto de análise 
acurada. Existem, em todo o município, três cemitérios: um 
no distrito-sede e dois no Distrito de São Joaquim de Bicas. 
O inciso IV do art. 3Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995, 

determina que o distrito emancipando deverá comprovar a 
existência de cemitério, e o art. 5Q da mesma lei assegura 
que não se permitirá a criação de município por 
desmembramento nem a anexação de distrito se essas medidas 
implicarem, para o município remanescente, o descumprimento 
de qualquer dos requisitos exigidos para a criação de 
município. Comprovada a existência de cemitério no distrito 
emancipando, verificamos que, no mun1C1p1o remanescente, 
também existe uma necrópole ainda em funcionamento, conforme 
se pode deduzir pelo Decreto nQ 703, de 1994, da Prefeitura 
Municipal de Igarapé, cuja ementa é a seguinte: "Disciplina 
os sepultamentos no cemitério municipal, situado na Rua 
Juscelino Kubitschek". 

As restrições impostas pelo referido decreto não significam 
que inexiste cemitério no município remanescente, não 
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havendo, portanto, a incidência da circunstância prevista na 
Lei Complementar nQ 37, de 1995. 

No que concerne à alegação de perda acentuada de receita 
municipal em decorrência da emancipação, podemos afirmar que 
não há na legislação vigente nenhuma vedação quanto a isso. 
Se qualquer alteração vier a se configurar em virtude da 
promulgação de nova lei complementar, o Prefeito poderá mais 
uma vez apresentar representação, cabendo-lhe, quanto aos 
fatos alegados, o ônus da prova. 

À alegação de que o município remanescente ficará onerado 
pelo pagamento de desapropriações realizadas com a 
finalidade de implantação do distrito industrial existente 
na área emancipanda, deve-se responder com o disposto no 
art. 26 da Lei Complementar no 37, de 1995, que prevê a 
indenização ao município de -origem da quota-parte das 
dívidas venciveis após a criação do novo município, ~esde 
que tais dividas tenham sido contraídas para a execuçao de 
obras e serviços em beneficio do território emancipado. 

Por fim, quanto à preocupação manifestada pelo Prefei!o 
Municipal relativamente à exigüidade da área de utilizaçao 
plena que restaria ao município remanescente, dada a 
existência de área de proteção especial, para fin~ .de 
preservação de mananciais, tal fato não constitui ob1ce 
legal à emancipação do distrito. 
Acrescente-se, ainda, que qualquer área de preservação 

especial pode ter determinadas utilizações desde que haja 
prévia anuência do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela improcedência da 

representação e pelo reenvio ao Plenário do requ~rimento de 
solicitação da consulta plebiscitária. 
Sala das Comissões. 7 de junho de 1995. _ 
Dilzon Melo, Presidente- José Maria Barros, relator- Joao 

Batista de Oliveira - Clêuber Carneiro- Anderson Adauto. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE NOVA 

BELÉM, NO MUNICÍPIO DE MANTENA - REQUERIMENTO NQ 119/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Nova Belém. no 

Município de Mantena, recebido mediante requerimento do 
Deputado Ermano Batista, vem a esta Comissão para r~ceber 
parecer nos termos do art. 103, I I I, "b", do Reg1mento 
Interno, e do inciso III do art. 7o da Lei Complementar nQ 
37, de 18/1/95. -

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo. portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 2). 

A representação vem assinada por 698 eleitores (às fls. 7 a 
71), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no município, e a 

~----------------------------------------~ 
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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 (às fls. 102 e 
103). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 72) comprova a 

existência de 2.380 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Mantena atesta a 
existência de 417 moradias no Distrito de Nova Belém (a fls. 
73), 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 (ás fls. 79 a 89). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (ás fls. 99 a 101), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls. 90) e a relação discriminada dos 
servidores municipais lotados na referida área (às fls. 91 a 
98). 

Conclusão 
Em face do exposto, c:~cluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes :e~mos. 
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 oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Nova Belém quanto à sua emancipação 
do Município de Mantena, passando a constituir o Município 
de Nova Belém, com sede na localidade de Nova Belém. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 1995. 
Dilzon Melo, Presidente e relator Ivair Nogueira 

Anderson Adauto Clêuber Carneiro João Batista de 
Oliveira- José Maria Barros. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
CARVALHO DE BRITO, NO MUNICÍPIO DE SABARÁ - REQUERIMENTO NQ 

123/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Carvalho de Brito, 

no Município de Sabará, recebido mediante requerimento do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, 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. 

Fundamentação 
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O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 
atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 20 e 21). 

A representação vem assinada por 3.046 eleitores (às fls. 
65 a 344), número que supera a exigência 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 (às fls. 38 a 
50). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 4) comprova a 

existência de 33.080 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Sabará confirma a 
existência de mais de 400 moradias no Distrito de Carvalho 
de Brito (às fls. 345 e 346), número que supera o exigido 
por lei. 

Constam, ainda, no processo documentos que comprovam haver 
no distrito emancipando edifício capaz de fornecer condições 
de funcionamento ao governo municipal e aos órgãos de 
segurança e 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. 3, 13, 14, 19, 28, 
34 a 36, 347 a 349). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 23 a 25), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 350 a 389) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 390 a 392). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

~xmo. 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 oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Carvalho de Brito quanto à sua 
emancipação do Município de Sabará, passando a constituir o 
Município de Carvalho de Brito, co~ sede na localidade de 
Carvalho de Brito . 
Sala das Comissões, 7 de junho de 1995. 
Dílzon Melo, Presidente- João Batista de Oliveira, relator 

- Sebastião Costa - Anderson Adauto - José Maria Barros -
Iv2'~ Nogueira. 
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PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
QUINTINOS, NO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA - REQUERIMENTO 

NQ 139/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Quintinos, no 

Município de Carmo do Paranaíba, recebido mediante 
requerimento do Deputado Romeu Queiroz, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 3 a 5). 

A representação vem assinada por 241 eleitores (às fls. 6 a 
18), número que supera a exigência 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 (às fls. 32 e 
33). 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 36) comprova a 
existência de 2.027 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba 
atesta a existência de mais de 400 moradias no Distrito de 
Quintinos (a fls. 37), 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. 37, 39, 41 a 43). 

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. 44 a 46) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 47 e 48). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

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

Batista de Oliveira- Ivair Nogueira- José Maria Barros -
Anderson Adauto. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE NOVO 
HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE SALINAS - REQUERIMENTO NQ 140/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Novo Horizonte, no 
Município de Salinas, recebido mediante requerimento do 
Deputado Geraldo Santana, vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do art. 103, III, "b", do Regimen::. 
Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 2). 

A representação vem assinada por 275 eleitores (às fls. 3 a 
9), número que supera a exigência 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 (às fls. 48 a 
50). 

Certidão da Justiça Eleitoral (às fls. 12 e 13) comprova a 
existência de 2.867 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Salinas at~~~a a 
existência de 412 moradias no Distrito de Novo Horizc~te (a 
fls. 27), 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. 15 a 17, 19 a 22 e 47). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 42 a 45), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 23, 24, 32 a 41), e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 17, 18, 25 e 26). 

Por outro lado, quando da criação do município, por 
exigência legal, entendemos ser necessar1a a alteração do 
nome do distrito emancipando, uma vez que o atual topônimo 
não é inédito em território nacional. 

Conclusão 

L-----------------------------------------~ 
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Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 
requerimento nos seguintes termos. 

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

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

Clêuber Carneiro Anderson Adauto João Batista de 
Oliveira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
BERIZAL, NO MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS - REQUERIMENTO NQ 144/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Berizal, no 
Município de Taiobeiras. recebido mediante requerimento do 
Deputado Geraldo Santanna, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 4 a 9). 

A representação vem assinada por 465 eleitores (às fls. 10 
a 22), número que supera a exigência 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 (às fls. 23 e 
24) o 

Certidão da Justiça 
existência de 2. 165 
certidão da Prefeitura 
existência de mais de 
(às fls. 27 e 28, 91 a 
lei. 

Eleitoral (a fls. 26) comprova a 
eleitores na àrea emancipanda, e 
Municipal de Taiobeiras atesta a 
400 moradias no Distrito de Berizal 
93), número que supera o exigido por 

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. 33 a 49). 
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verificamos também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de,limites elaborado pelo Institu~o de G~ociên~i~s 
Aplicadas- IGA- (às fls. 87 a 90), alem do 1nventar1o 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizad~s 
na área emancipanda (às fls. 50 a 74 e 78) e a· relaçao 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 75 a 77, 79 a 82). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação as 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
v. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional. ~l~i~ora~ 
solicitando a realização de consulta pleb1Sc1tar1a a 
população do Distrito de Berizal quanto à s~a ~mancipa~ã~ ~o 
Município de Taiobeiras, passando a const1tu1r o Mun1C1p1o 
de Berizal. com sede na localidade de Berizal. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 1995. 

~ 
~ 

Dílzon Melo, Presidente Sebastião Costa, relator 
Anderson Adauto -João Batista de Oliveira- José Maria 
Barros - Ivair Nogueira. _ 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇ~O DOS DIS!RITOS DE 
LUISLÂNDIA DO OESTE E VEREDAS, NO MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO 

- REQUERIMENTO NQ 145/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório o processo de emancipação dos Distr~tos_ de_Luislândia_do 
Oeste e Veredas, no Município de Joao P1nhe1ro, receb1do 
mediante requerimento do Deputado Hely Tarquínio, 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 Le1 
Complementar nQ 37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
o processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto. ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
comissão Emancipacionista. registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 2 e 3) . 

A representação vem assinada por 305 eleitores (à~ fls. 4 a 
19), número que supera a exigência de 7% do ele1torado do 
distrito na última eleição realizada no município, e a 
entidade que se responsabilizou pela i~on~idade das 
assinaturas encontra-se legalmente const1tu1da, tendo 
apresentado a ata da eleição e termo ~e. po~se de sua 
diretoria devidamente registrados em cartor1o (as fls. 21 a 
23) o 

Certidão da Justiça Eleitoral 
existência de 2.126 eleitores 
certidão da Prefeitura Municipal 

(a fls. 24) comprova a 
na área emancipanda, e 
de João Pinheiro atesta a 

~----------------------------------------~ 



262 

existência de mais de 400 moradias no Distrito de Luislândia 
do Oeste (a fls. 49), 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. 46 a 48, 50 e 51). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 42 a 45), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 34 a 38) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (a fls. 33). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária às 
populações dos Distritos de Luislândia do Oeste e Veredas 
quanto à sua emancipação do M~nicipio de João Pinheiro, 
passando a constituir o Munic'pio de Luislândia do Oeste, 
com sede na localidade de Luislândia do Oeste. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 1995. 
Dílzon Melo, Presidente e relator Ivair Nogueira 

Clêuber Carneiro - Anderson Adauto - José Maria Barros -
João Batista de Oliveira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE SÃO 
PEDRO DO AVAÍ, NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU- REQUERIMENTO NQ 

146/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de São Pedro do Avai, 

no Município de Manhuaçu, recebido mediante requerimento do 
Deputado Sebastião Costa, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 4 e 5). 

A representação vem assinada por 484 eleitores (às fls. 10 
a 31), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no município, e a 
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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 (às fls. 41 a 
54). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 55) comprova a 

existência de 5.598 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Manhuaçu atesta a 
existência de 530 moradias no Distrito de São Pedro do Avai 
(a fls. 56), 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. 57 e 60 a 65). 
verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 74 a 77), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 66 a 71) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 72 e 73). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

=xmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
.inas Gerais: 
A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 

v. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de São Pedro do Avaí quanto à sua 
emancipação do Município de Manhuaçu, passando a constituir 
o Município de São Pedro do Avaí, com sede na localidade de 
São Pedro do Avai. 

junho de 1995. 
Ivair Nogueira relator 

Carneiro - José Maria Barros -
Sala das Comissões. 7 de 
Dilzon Melo, Presidente 

Anderson Adauto - Clêuber 
João Batista de Oliveira . 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
SERRA AZUL, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME - REQUERIMENTO NQ 

147/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
o processo de emancipação do Distrito de Serra Azul, no 

Município :e Mateus Leme, recebido mediante requerimento do 
Deputado . air Nogueira, vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do art. 103, I I I, "b", do Regimento 
Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
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o processo em análise foi apresentado tempestivamente, 
atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de titulas 
e documentos (às fls. 2 a 6). 

A representação vem assinada por 209 eleitores (às fls. 12 
a 25), número que supera a exigência 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 (a fls. 10). 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 26) comprova a 
existência de 2.064 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Mateus Leme atesta a 
existência de 430 moradias no Distrito de Serra Azul (a fls. 
27), 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. 28, 30, 33 a 35, 50 e 51). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 44 a 48), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 37 a 41) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 31 e 32). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do 2~t. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Serra Azul quanto à sua emancipação 
do Município de Mateus Leme, passando a constituir o 
Município de Serra Azul, com sede na localidade de Serra 
Azul. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 1995. 
Dílzon Melo, Presidente Sebastião Costa, relator 

Anderson Adauto - José Maria Barros João Batista de 
Oliveira- Ivair Nogueira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
SANTANA DO TABULEIRO, NO MUNICÍPIO DE RAUL SOARES -

REQUERIMENTO No 153/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
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O processo de emancipação do Distrito de Santana do 
Tabuleiro, no Município de Raul Soares, recebido mediante 
requerimento do Deputado Romeu Queiroz, 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. 

Fundamentação 
o processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 3 e 4). 

A representação vem assinada por 197 eleitores (às fls. 65 
a 74), número que supera a exigência 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 -~rmo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados e~ :artório (a fls. 76). 
Certidão da Justiça Eleitoral (~ fls. 40) comprova a 

existência de 2.067 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Raul Soares atesta a 
existência de mais de 400 moradias no Distrito de Santana do 
Tabuleiro (a fls. 35), número que supera o exigido por lei. 

Constam, ainda, no processo as certidões que a~es~am a 
existência de posto de saúde, cemitério, escola pu~11ca de 
1Q grau completo, bem como a presença de se~v1ços de 
telefonia, correios, energia elétrica e abastec1mento de 
água (às fls. 41 a 48). 
Verificamos, também estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites'elaborado pelo Instituto de G~ociên~i~s 
Aplicadas- IGA- (às fls. 59 a 63), além do 1nve~tar1o 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais 1oca11zad~s 
na área emancipanda (às fls. 50, 54 a 47' e a rela~ao 
discriminada dos servidores municipais lota:Js na refer1da 
área (às fls. 51 a 53). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
v. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional El~i~ora~ 
solicitando a realização de consulta plebiscitar~a a 
população do Distrito de Santana do Tabuleiro quanto a sua 
emancipação do Município de Raul Soares, passando a 
constituir o Município de Santana do Tabuleiro, com sede na 
localidade de Santana do Tabuleiro. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 1995. 

~------------------------------------------
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Dílzon Melo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Clêuber 
Carneiro - Anderson Adauto José Maria Barros João 
Batista de Oliveira. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE MONTE 

FORMOSO, NO MUNICÍPIO DE JOAÍMA - REQUERIMENTO NQ 155/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Monte Formoso, no 

Município de Joaíma, recebido mediante requerimento do 
Deputado Romeu Queiroz, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 2 a 6). 

A representação vem assinada por 169 eleitores (às fls. 7 a 
19), número que supera a exigência de 71. 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 (às fls. 20 e 
21). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 27) comprova a 

existência de 2.408 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Joaima atesta a 
existência de 435 moradias no Distrito de Monte Formoso (a 
fls. 28), 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. 26 e 30 a 36). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 45 a 47), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 37 a 41) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 42 a 44). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nc 37, de 18/1/95, 
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seja enviado oficio ao 
solicitando a realização 
população do Distrito de 
emancipação do Município de 
Município de Monte Formoso, 
Formoso. 

Tribunal Regional Eleitoral 
de consulta plebiscitária à 

Monte Formoso quanto à sua 
Joaima, passando a constituir o 
com sede na localidade de Monte 

Sala das Comissões, 7 de junho de 1995. 
Dilzon Melo, Presidente- Sebastião Costa, relator - João 

Batista de Oliveira- Anderson Adauto- José Maria Barros-
Ivair Nogueira. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 225/95 

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

Do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em 
epígrafe declara de utilidade pública o Centro Internacional 
de Cultura e de Intercâmbio do Estado de Minas Gerais -
CICIEMG -, com sede no Município de Nova Lima. 

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

por sua 

Agora, o projeto vem a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
Entidade sem fins lucrativos, o CICIEMG tem por finalidade 

precípua incentivar e divulgar grupos profissionais e 
amadores de dança e também artistas que propagam nossa 
cultura e nossos costumes no Pais e no exterior. 

Pelas atividades que desenvolve, a entidade merece ser 
declarada de utilidade pública. 

Todavia, tendo em vista o teor da certidão passada em 
cartório, a qual atesta a existência da entidade como pessoa 
jurídica, se faz necessária a apresentação da Emenda nQ 1, 
que retifica a sua localização. 

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

Lei nQ 225/95 com a Emenda nQ 1, a seguir apresentada. 
EMENDA NQ 1 

Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1o -Fica declarado de utilidade pública o Centro 

Internacional de Cultura e de Intercâmbio do Estado de Minas 
Gerais- CICIEMG -, com sede no Município de Nova Lima.". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 139/95 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

o projeto de lei em exame, do Deputado João Batista de 
Oliveira, que pretende declarar de utilidade pública a 
Brigada Ecológica, com sede no Município de Belo Horizonte, 
foi aprovado no 1Q turno, na forma original. 
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Cabe a esta Comissão, 
sobre a matéria para o 
regimentais. 

agora, deliberar conclusivamente 
2Q turno, conforme disposições 

Fundamentação 
A referida entidade desempenha valioso trabalho em prol da 

natureza. Procura conscientizar a sociedade sobre os 
benefícios que os ecossistemas lhe propiciam, intervindo de 
forma incisiva contra todos os que agem de forma predatória 
contra o meio ambiente e atuando até mesmo além das 
fronteiras do território nacional. 
Pelos relevantes serviços que a entidade vem prestando à 

comunidade, consideramos justa a declaração de sua utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 139/95 no 2Q turno, na forma propssta. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos, relator. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE JUNHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 8 DE JUNHO DE 1995 . 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley Avila 
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-

Correspondência: Mensagem nQ 13/95 (encaminha veto à 
Proposição de Lei nQ 12.635), do Governador do Estado 
Oficios e telegramas - Apresentação de Proposições: Projetos 
de Lei nos 297 a 303/95 - Requerimentos nQs 485 a 491/95 -
Requerimentos do Deputado Gil Pereira e da Comissão de 
Assuntos Municipais (10) -oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados José Bonifácio, Raul Lima Neto, Gilmar Machado, 
Irani Barbosa, João Leite, Marcos Helênio e Ronaldo 
Vasconcellos- 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de 
inscrições - Questão de ordem; chamada para recomposição de 
"quorum''; inexistência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os De~utados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Avila - Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Aílton Vilela- Ajalmar Silv~- Alencar.d~ Silveira Júni?r .-
Almir Cardoso - Alvaro Antonio - Anton10 Genaro - Anton1o 
Roberto- Arnaldo Canarinho- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão 
-Carlos Pimenta- Dilzon Melo- Dinis Pinheiro- Elmo Braz 
- Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna 
- Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely Tarquínio-
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide -
João Batista de Oliveira -João Leite- José Bonifácio-
José Braga - José Henrique - José Maria Barr~s - Leonídio 
Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cece Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olivia-
Miguel Barbosa Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha Zeitune. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabal~os .. Com a 
palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder a le1tura 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 

~----------------------------------------~ 
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- O Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 
1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 

"MENSAGEM No 13/95* 
Belo Horizonte, 7 de junho de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 

que, no uso da atribuição que me confere o artigo 90, inciso 
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição 
do Estado, opus veto total à Proposição de Lei nQ 12.635, 
que dispõe sobre o programa de alimentação escolar da rede 
pública estadual. 
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto. 
Ao ensejo, renovo a Vossa'Excelência as expressões de meu 

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

Razões do Veto 
Ao considerar a Proposição de Lei nQ 12.635, que dispõe 

sobre o programa de alimentação escolar da rede pública 
estadual, vejo-me no dever de opor-lhe veto total por motivo 
de ordem constitucional. 

A proposição afronta o inciso I do art. 161 da Carta 
mineira, por vedação constitucional de origem, uma vez que 
não se permite o início de programa não incluído na lei 
orçamentária anual. 

Com efeito, os programas suplementares de alimentação são 
financiados com recursos federais, provenientes de 
contribuições sociais, conforme prev1sao da Constituição 
Federal (art. 212, § 4Q), que são repassados diretamente aos 
municípios. 

Ademais, a proposta prevê que o programa de alimentação 
escolar seja financiado com recursos do Fundo Estadual de 
Alimentação Escolar, sem que sua instituição já tenha sido 
objeto de lei, em desacordo com o inciso IX do artigo 161 da 
mesma Carta Constitucional mineira. 
São esses os motivos pelos quais oponho veto total à 

Proposição de Lei nQ 12.635, que devolvo ao reexame da 
egrégia Assembléia Legislativa. 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de junho de 

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

OFÍCIOS 
Do Sr. Israel Pinheiro Filho, Secretário de Transportes e 

Obras Públicas, encaminhando os documentos solicitados por 
esta Casa relativos à paralisação das obras de duplicação da 
Rodovia Fernão Dias. 

Da Sra. Iara Glória Areias Prado, Secretária de Educação 
Fundamental do Ministério da Educação e Desporto, 
agradecendo o envio do "Dicionário Biográfico de Minas 
Gerais- Período Republicano- 1889/1991". 

Do Sr. Arthur Arpini Coutinho, Presidente da Associação de 
Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito 
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Federal. agradecendo convite para reun1ao da Comissão de 
Agropecuária dia 8/6/95 e confirmando a presença de seus 
representantes. 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Francelino Pereira, Senador; Odelmo Leão, Raul 

Belém e Sandra Starling, Deputados Federais; Santos Moreira 
da Silva, Secretário da Segurança Pública, e Carlos Eloy 
carvalho Guimarães. Presidente da CEMIG, _agradecendo o 
convite para a reunião especial em homenagem a PMMG. 

Do Sr. Saraiva Felipe, Deputado Federal. agradecendo o 
envio, por esta Casa, de exemplares da publicação "Eleições 
1994". o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A Mesa passa 
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos para o Pequeno Expediente. 

Apresentação de Proposiçõ~s 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI No 297/95 

(Ex-Projeto de Lei nQ 1.923/94) 
Cria o Programa de Incentivo à Produção do Novilho Precoce 

e dá ou:~as providências. 
A Asse~~1éia Legislativa do Estado de Minas_Gerais de~reta: 
Art. 1Q -Fica criado, no Estado de M1nas Gera1s, o 

Programa de Incentivo à Produção do Novilho_Precoce. 
Parágrafo único - Para os efeitos dest~ le1, ente~de-se por 

novilho precoce o bovino jovem, com 1dade aprox1mada de 2 
(dois) anos e peso de carcaça mínimo de 210Kg (duze~tos e 
dez quilogramas) para machos e 180Kg (cento e _o1t~nta 
quilogramas) para fêmeas, com adequado grau de term1naçao e 
pronto para o abate. . 
Art. 2o- São objetivos do programa: 
I - estimular a criação e o desenvolvimento de animais que 

possam ser abatidos precocemente, mediant~ a difusão, junto 
aos pecuaristas, de práticas moder~as e e~1~a~es de controle 
genético, de melhoria das condiçoes san1tar1as e de manejo 
dos rebanhos; 

II - contribuir para o aumento da produtividade e da 
competitividade da pecuária de corte; 
III aumentar a oferta de carne bovina de melhor 

qualidade . 
Art. 3Q- Compete ao Poder Executivo, na administração e na 

gerência do p~ograma: 
I - cadastrar os pecuaristas que se dedicam à produção de 

animais destinados ao abate precoce; 
II - creder.~iar estabelecimentos abatedores interessados em 

participar .7 programa, que disponham de li~h~ _de 
tipificação -~ carcaças e que atendam a outras ex1genc1as 
definidas em decreto; 

III prestar assistência técnica e gerencial aos 
produtores cadastrados; . 
IV- desenvolver tecnologia aplicada a melhoria genética 

dos rebanhos e ao aprimoramento dos métodos de criação de 

~----------------------------------------------~ 
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gado bovino, com vistas à redução da idade de abate dos 
animais; v- celebrar convênios com entidade de direito público ou 
privado. 
Parágrafo único - Será assegurada, na forma estabelecida em 

decreto, a participação de representantes dos segmentos 
ligados à produção do novilho precoce, à industrialização e 
ao consumo de carne bovina no planejamento e na execução das 
ações previstas neste artigo. 
Art. 4Q - Fica assegurado incentivo financeiro, em moeda 

corrente no País, correspondente à aplicação de um redutor 
de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos 
por cento) sobre a alíquota do ICMS incidente sobre 
operações com bovinos abatidos, ao pecuarista que: 

I - estiver cadastrado, nos termos do inciso I do art. 3o 
desta lei; -
II- comercializar animal enquadrado na categoria novilho 

precoce, consoante o parágrafo único do art. 1Q desta lei, 
bem como na categoria animal jovem, nos termos da Portaria 
nQ 612, de 5 de outubro de 1989, do Ministério da 
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. 

Parágrafo único - O redutor de que trata este artigo 
passará a ser de 50% (cinqüenta por cento) para o pecuarista 
cujo processo produtivo seja considerado adequado às 
exigências do programa, com base em informações prestadas na 
forma estabelecida em contrato. 
Art. 5Q Serão criadas, nas instituições bancárias 

oficiais, linhas de crédito específicas para investimento e 
custeio da produção do novilho precoce. 

Art. 6Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 90 (noventa) dias a contar do inicio de sua vigência. 

Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. SQ- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 31 de maio de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
Justificação: A pecuária de corte é uma das atividades mais 

tradicionais da economia mineira. Apesar do grande volume de 
carne produzida no Estado, tem-se avançado muito pouco no 
aspecto da qualidade do produto. Essa situação é reflexo do 
mercado consumidor reprimido em virtude da diminuição do 
poder aquisitivo da população e da descapitalização do setor 
produtivo. Como resultado, observa-se um investimento 
inexpressivo em tecnologias modernas, que se traduz nos 
baixos índices de produtividade dos rebanhos. 
Diante desse quadro e por falta de uma política de apoio ao 

setor, constata-se que Minas Gerais já não ocupa a primeira 
posição na produção de carnes no Pais. Essa liderança vem 
sendo exercida, há cerca de dois ou três anos, pelo Estado 
do Mato Grosso do Sul. Ali, em virtude de ação governamental 
de incentivo à pecuária de corte e à agroindustrialização, 
percebe-se grande interesse da iniciativa privada em 
investir nesse segmento da economia, com resultados 
extremamente positivos. O programa de incentivo à criação do 
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novilho precoce, que apresentamos por meio deste projeto de 
lei, inspira-se em iniciativa semelhante à desenvolvida 
naquela unidade da Federação. O seu objetivo primordial é 
criar condições para melhorar a produtividade do rebanho 
mineiro, mediante a utilização de práticas de manejo 
modernas e eficazes, totalmente disponíveis nas ins:ituições 
estaduais de pesquisa e de assistência técnica. 

Os benefícios de um programa dessa natureza são evidentes. 
Para o produtor rural, representa a possibilidade de 
aumentar seus ganhos, uma vez que, pelo método tradicional, 
é necessar1o um período de quatro a quatro anos e meio para 
se ter um animal pronto para o abate, enquanto que o no~ilho 
precoce é abatido aos dois anos de idade. Com isso, obtem-se 
o dobro da produção numa mesma área. Para o consumidor, as 
vantagens traduzem-se no aumento da oferta de carnes, o que 
pode reduzir os preços, e no fornecimento de um produto de 
qualidade superior em seu aspecto sanitário. . .. 

Para o Executivo Estadual, o programa traz a poss1b1l1dade 
de antecipação e de aumento da arrecadaçã~ tr~butária, já 
que a redução do ICMS, na forma que se propoe, e compensada 
pelo incremento do volume da produção, bem como pelo 
dinamismo do comércio e da industrialização de carnes. 

Deve-se considerar, ainda, a inserção do Brasil nos 
mercados internacionais especialmente no MERCOSUL, em que 
nossos parceiros urugu~ios e argentinos são tradicionais 
exportadores de carne. Esse programa incentiva a produção de 
animais mais jovens e mais sadios, o que representa um 
produto adequado às exigências dos países consumidores. 
Justifica-se, assim, a apresentação deste projeto de lei, 

como forma de se retirar da estagnação em que se encontra um 
setor por demais importante para a economia mineira, como é 
a pecuária de corte. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI No 298/95 
veículo apreendido -sob suspeita de furto ou Dispõe sobre 

roubo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O veículo apreendido por suspeita de furto ou 

roubo poderá ficar sob a guarda e a responsabilidade daquele 
que estiver com sua posse, desde que o tenha adquirido de 
boa-fé. 
Art. 2Q Em caso de furto ou desaparecimento desse 

veiculo, o seu depositário deverá recolher aos cofres 
públicos o valor constante no termo de responsabilidade, que 
deverá ser o mesmo do dia da assinatura do termo. 

Art. 3Q Caso o possuidor não se interesse _pela 
preferência, o veiculo poderá ser entregue a ent1dade 
filantrópica, de reconhecida utilidade pública, nos mesmos 
termos. 

Esta lei entra em vigor na da L Art. 4Q 
publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

de sua 



Sala das Reuniões, 7 de junho de 1995. 
José Bonifácio 
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Justificação: O projeto visa a evitar que o veiculo, objeto 
de furto ou roubo, fique se deteriorando nos pátios da 
Policia, causando grandes prejuízos ao proprietário e àquele 
que o adquiriu de boa-fé. 
-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. 

PROJETO DE LEI No 299/95 
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, 

com sede no Município de Cataguases. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarado de utilidade pública o Lar São 

Vicente de Paulo, 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, 23 de maio de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: O Lar São Vicente de Paulo, f~~dado em 

10/10/80, no Município de Cataguases, é uma en:idade de 
caráter filantrópico cuja finalidade primeira é amparar, em 
regime de internato, velhos e inválidos, provendo-os do 
mínimo necessário para um final de vida decente e compatível 
com a dignidade humana. 
A documentação apresentada comprova 

plenamente às exigências da lei para 
utilidade pública, prêmio merecido 
trabalho na área de assistência 
favorecidos. 

que a entidade atende 
que seja declarada de 
pelo seu excelente 
social aos menos 

-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 300/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.252/94) 

Declara de utilidade pública o Clube de Pesca Barra do 
Urucuia, com sede no Município de São Francisco - MG. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarado de utilidade pública o Clube de 

Pesca Barra do Urucuia, com sede no Município de São 
Francisco. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de maio de 1995. 
Geraldo Rezende 

de sua 

Justificação: O Clube de Pesca Barra do Urucuia, com sede 
no Município de São Francisco, é uma sociedade civil, 
recreativa, sem fins lucrativos. Tem a finalidade de 
preservar a natureza, defender a fauna aquática e promover 
atividades de caráter social, esportivo e cultural entre os 
sócios e seus familiares. 
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A entidade funciona há dois anos, e sua diretoria é 
composta de pessoas idôneas. que não recebem nenhuma 
remuneração pelos cargos que exercem. 

Por acreditar nos beneficios que a entidade traz àquele 
município, apresentamos este projeto~ solicitamos apoio de 
nossos ilustres pares para sua aprovaçao. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de_Justi~a. para 

exame preliminar, e de Educação, para del1beraçao: nos 
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Reg1mento 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 301/95 
Declara de utilidade pública o CÕnselho das Associações de 

Moradores de Manhuaçu-MG - COAMA -. com sede no Município de 
Manhuaçu. . . 

A Assembléia Legislativa do Estado de M1nas Gera1s decreta: 
Art. lo -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

das AssÕciações de Moradores de Manhuaçu-MG - COAMA -, com 
sede no Município de Manhuaçu. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. . . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrar1o. 
Sala das Reuniões, 7 de junho de 1995. 
Sebastião Costa 
Justificação: Fundada com o objetivo, entre ou~rc:. de 

congregar as associações de morador~s dos ba~rr~s de 
Manhuaçu, estimular e ajudar na formaçao de assoc1aç~es_de 
moradores onde estas não existem, o Conselho das Assoc1açoes 
de Moradores de Manhuaçu-MG COAMA . fortalece a~ 
associações Ja existentes, dando-lhes o apo1o ~ecessar1o a 
solução de seus problemas e os de suas comun1dades. Esta 
entidade, sem fins lucrativos, vem prestando relevantes 
serviços ao município. _ . 
-Publicado, vai o projeto às Comissoe~ de Ju~t1ça, para 

exame preliminar, e de Saúde e Açao Soc1al .. p~ra 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, 1nc1so 
I, do Regimento Interno. I 

PROJETO DE LEI NQ 302 95 
Dá a denominação de Escola Estadual vereador João Ferreira 

da Rocha à Escola Estadual de Vila de Limeir2. localizada no 
Município de Mantena. . . 

A Assembléia Legislativa do Estado de M1nas Gera1s decreta: 
Art. 1Q -Fica denominada Escola Estadu~l Vereador João 

Ferreira da Rocha a Escola Estadual .de V1la de Limeira, 
localizada no Município de Man-~na. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1995. 
Ermano Batista 
Justificação: o nome de João Ferreira da Rocha expressa uma 

tradição em Vila de Limeira, onde exerceu as funções de Juiz 
de Paz por vários anos. 

Conhecido por João Guilé, faleceu em 31/5/95, em Vila de 
Limeira, onde está estabelecida sua família. 
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O seu trabalho na área social e a sua luta pela educação 
valeram-lhe o reconhecimento dos seus conterrâneos, que o 
elegeram Vereador á Câmara Municipal de Mantena. 

Por tudo o que representa o nome do Vereador João Ferreira 
da Rocha para a comunidade limeirense e mantenense, é 
justíssima a homenagem. 
-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 303/95 
D~spõe sobre 

Ne::-a. 
a comemoração do Dia Estadual da Consciência 

A-Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica instituído o Día Estadual da Consciência 

Negra, a ser C08emorado anualmente no dia 20 de novembro. 
Parágrafo únicc - O Estado registrará oficialmente a data, 

promovendo atividades que contribuam para a reflexão sobre 
as atividades e a cultura negra no Estado de Minas Gerais e 
no Bras i 1. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrá· J. 
Sala das Reuniões, 6 de junho de 1995. 
Geraldo Nascimento 

de sua 

Justificação: O Dia Estadual da Consciência Negra será 
lembrado nesta data por ser o dia da morte de Zumbi e, 
especialmente neste ano, em que já se passaram 300 anos de 
sua morte. 

Zumbi dos Palmares é lembrado pelos quilombos, atabaques, 
berimbaus, candomblés, capoeiras e tantas outras 
manifestações culturais trazidas pelo povo africano e 
enriquecidas pela miscigenação. 

Passaram-se 150 anos até que o Governo brasileiro 
concedesse as primeiras terras aos descendentes das lutas 
nos quilombos. Isso só foi possível com a Carta de 1988, que 
faz apenas duas menções à população considerada 
politicamente minoritária no Brasil, nos arts. 215 e 216. 

As primeiras terras estão sendo devolvidas agora. São 
títulos entregues na cidade de Boa Vista, região do Alto 
Trombetas, no Pará, a negros que praticam ainda os costumes 
alimentares herdados dos índios. Esse é o primeiro 
remanescente de quilombo oficialmente reconhecido pelo 
Governo, com 300 anos de posse pelos negros. 

A Senadora Benedita da Silva, como Deputada, protocolou na 
Câmara Federal o projeto criando o Dia Nacional da 
Consciência Negra. Minas Gerais é o primeiro Estado da 
Federação a seguir o modelo de projeto criado pela Senadora 
em sua brilhante iniciativa. 

Finalmente P9dem os negros fazer festa comemorando a 
primeira Lei Aurea no Brasil? Finalmente os negros têm seus 
direitos garantidos 300 anos após Zumbi? 
-Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 485/95, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando seja 

formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que o 
Hospital Municipal Frei Gabriel, localizado no Município de 
Frutal, passe a ser o hospital-sede da região do Baixo Vale 
do Rio Grande relativamente ao Consórcio Intermunicipal de 
Saúde. (- À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 486/95, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
solicitando a transcrição nos anais da Casa da matéria 
"República de MG- Política Mineira é Tema de Dicion~rio", 
publicada na edição de 24/5/95 da revista "Veja". (-A Mesa 
da Assembléia.) 

NQ 487/95, do Deputado Wanderley Àvila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Reis Correa, nesta Capital, pelo transcurso do seu 
7o aniversário de fundação. 

NQ 488/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Mário Maurício, no Município de Prata, pelo 
transcurso do seu 15Q aniversário de fundação. 

NQ 489/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Fraternidade e Justiça, no Município de Curvelo, 
pelo transcurso do seu 43Q aniversário de fundação. 

NQ 490/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a_Loja 
Maçônica Luiz José de Magalhães, no Município de Aguas 
Formosas, pelo transcurso do seu 25Q aniversário de 
fundação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 491/95, do Deputado Marcos Helênio, solicitando se 
encaminhe ao Governador do Estado pedido de informaçõe~ 
acerca da regulamentação da Lei nQ 11.544, de 25/7/94. (-A 
Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente do Banco do Brasil com vistas a evitar o 
fechamento da agência da instituição no Município de Monte 
Azul. 

- Os 
foram 

requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais 
publicados na edição de 9/6/95. 

Oradores Inscritos 
o Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado 

Bonifácio. 

( 10) 

José 

o Deputado José Bonifácio- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
estou presente nesta tribuna, hoje, para congratular-me c~m 
o Diretor do DNER, Deputado Tarcísio Delgado, que consegu1u 
privatizar o pedágio da estrada Juiz de Fora Rio de 
Janeiro. Devo encaminhar um requerimento à Mesa da Casa, 
solicitando que o mesmo se faça no trecho Juiz de Fora-
Belo Horizonte. 
O motivo dessa decisão, Sr. Presidente, é simplesmente o 

DNER não ter condições econômicas, financeiras ou até mesmo 
orçamentárias para resolver os problemas de 22 pontos 

~------------------------------------------
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críticos que esse trecho da estrada tem e que provocam um 
grande número de acidentes. Para os senhores terem uma 
idéia, no ano passado, ocorreram nesse trecho cerca de 1.503 
acidentes, ou seja, uma média de 4, 1 acidentes por dia, e, o 
mais grave, com mortos e feridos, num total de 1.064. 

Em 1995, até agora, está pior. Informações oficiais nos 
mostram que já ocorreram 862 acidentes, numa média de quase 
6 acidentes por dia, incluindo 4 morto~ ou feridos, 
diariamente. Qual a solução, Sr. Presidente? E a mesma que o 
ilustre Diretor do DNER deu ao trecho Juiz de Fora- Rio de 
Janeiro: pedágio privati=ado, para que a estrada possa, 
realmente, oferecer segu~ança aos senhores usuários. Muito 
obrigado. 

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

Deputadas, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores: 
assomo a esta tribuna para registrar, em um breve tempo, 
dois fatos que julgo de suma importância. Primeiramente, 
quero parabenizar o Executivo do nosso País pelas medidas 
que adotou recentemente: a quebra dos monopólios das 
estatais de petróleo e de telecomunicações. 

Ontem, no Plenário do Congresso, vi que houve uma reação 
muito grande por parte de uma minoria que tentou passar à 
população brasileira a idéia de que os que são favoráveis à 
quebra dos monopólios são inimigos da Nação. Na verdade, 
Srs. Deputados, o monopólio é o maior inimigo do povo 
brasileiro. É preciso tomarmos consciência de que a nossa 
Nação não é as estatais, não é os cartéis, não é os 
empresários, mas o povo. Evidentemente, o homem pecaminoso 
tem o coração não balizado pela verdade, pela justiça; 
quando não tem competidores, quando tem uma massa incontável 
de milhares ou milhões de pessoas para manipular, quando 
domina um produto soberanamente, impõe a essa massa produtos 
caros e de péssima qualidade. É o caso da nossa gasolina, 
que, hoje, é a mais cara e a de pior qualidade do mundo. 
Outro exemplo vergonhoso é a TELEBRÁS. Em qualquer país do 
Primeiro Mundo, não existe essa vergonha, que é querer 
alugar um telefone e ter de ficar dois, três anos na fila. 
Isso acontece porque não há competição. Existe o monopólio, 
que dá lucro. mas oprime o povo, porque este não consegue 
nada. 

Numa época como esta, em que há mudanças radicais de 
conceitos, em que tudo caminha para a abertura de 
fronteiras, para a união dos povos, ainda há mentalidade 
retrógrada, ainda há conservadores, que lutam pelo monopólio 
e pela continuação das estatais. O Estado não pode, de 
maneira nenhuma, competir com os empresários. O Governo não 
deve competir, e sim, como um pai de família, propiciar 
condições e fiscalizar para que não se formem cartéis na 
iniciativa privada. Mas o Estado estatizante, o Governo que 
tem monopólios não pode fiscalizar e ditar regras para 
quebrar outros cartéis e monopólios, porque ele seria 
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hipócrita, uma vez que o próprio Governo monopoliza, tem o 
domínio dos produtos e não compete. 

Por isso, acredito que o País deL Jm passo muito 
importante, ontem, à noite, quando os Deputados Federais 
tiveram a audácia altiva, honesta e, sobretudo, de grande 
valor para a Nação de votar, e~ 1Q turno, a quebra do 
monopólio do petróleo. A PETROBRAS, com isso, será exortada 
a um~ competição sadia. Grande empresa, ela tem todas as 
cond~ções de produzir gasolina de melhor qualidade e com 
preço reduzido, para competir com outros empresários da 
iniciativa privada. Isso só vai beneficiar o povo 
brasileiro. 
Srs. Deputados, os que são contra os monopólios não são 

contra o povo; pelo contrário, são membros do povo, 
proclamam opiniões emanadas do próprio povo, porque é 
necessário que todos tomem consciência e guardem bem que a 
Nação é o povo. Graças a Deus, estamos mudando e caminhando 
para uma evolução de consciência. Esses monopólios, que têm 
estagnado a Nação e impingido ao povo produtos de péssima 
qualidade e caríssimos, vão acabar. 

O Estado deveria privatizar tudo e desempenhar o seu 
de administrador, dando a todos a mesma oportunidade 
·permitindo mais nenhum tipo de monopólio em nosso 
Estamos caminhando para mudanças. 

papel 
e não 
País. 

Desta tribuna, a mais alta do Estado, quero, ainda, elogiar 
o Executivo Federal e o Governador Eduardo Azeredo pela 
iniciativa que tiveram de trabalhar para a recuperação do 
São Francisco, o maior rio de integração, pois percorre a 
maior extensão de terras no território nacional; é um rio 
genuinamente brasileiro. Temos a certeza de que o Governo do 
Estado e o da União vão contar com o total apoio do povo e 
dos empresários, porque precisamos, na verdade, sanear o rio 
São Francisco. Apresentamos um projeto visando a acabar com 
a pesca predatória; seria um primeiro passo, porque o 
importante é sanear o rio, mas nosso projeto não foi aceito 
pela Mesa. Graças a Deus, é com orgulho que vemos, agora, o 
Governo do Estado copiar o nosso projeto. Ele terá c nosso 
total apoio e será uma emenda ao nosso projeto, po~~ue se 
trata de uma decisão muito importante. Parabéns ao Governo 
Federal. Não somos situação, nem oposição, mas, neste 
momento, dou parabéns ao Presidente pela iniciativa de 
quebrar os monopólios e caminhar para a privatização e de 
sanear e salvar o rio São Francisco. Muito obrigado. 

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

Deputados, Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, 
imprensa, sei que hoje serei voz diferente aqui nesta 
tribuna, mas é necessário que expressemos nosso 
posicionamento e aquilo que pensamos. Gostaríamos de colocar 
que hoje a direita faz festa, e nós da esquerda reconhecemos 
que tivemos uma derrota. Temos a coragem de assumir que 
fomos derrotados nesta primeira batalha, mas essa guerra não 
está terminada. Venceu-se uma etapa, mas outras virão. 
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Nossos companheiros, tidos como dinossauros, no México, hoje 
têm uma grande expressão nas serras mexicanas. Eles têm no 
seu comando o Sub-Comandante Marcus, que continua reagindo e 
continua dizendo que não aceitará que os mexicanos continuem 
como estão hoje, tendo, inclusive, suas contas de petróleo 
controladas pelo Governo norte-americano. Os mexicanos 
continuam lutando. Na Argentina, esta semana, o Ministro da 
Economia reconheceu que a Argentina entrou em recessão. 
Reconheceu que venderam tudo, entregaram tudo e agora não 
sabem o que fazer. Começaram a atrasar o pagamento dos 
servidores públicos para cobrirem despesas. Começaram a 
atrasar os pagamentos das empresas que foram contratadas 
para prestar serviços e, agora, não têm mais nada para 
oferecer como garantia para conseguir empréstimos. A 
Argentina está caminhando para o mesmo caminho do México: 
entrega absoluta e completa, porque não têm mais nada para 
oferecer. O capital internacional, que eles diziam entrar a 
rodo na Argentina para modernizar e flexibilizar a economia, 
hoje se retira das bolsas. O País agoniza em uma profunda 
recessão, e o povo está pagando caro por um discurso 
montado. Vamos continuar dizendo que esse modelo não nos 
interessa, que esse modelo é prejudicial à maioria do povo. 
Esse modelo é bom? É bom sim, para um grupo de banqueiros 

que continuam arrebentando de ganhar dinheiro com essas 
altas taxas de juros, enquanto a maioria do povo está 
quebrando. As empresas de calçados fecham suas portas. As 
indústrias têxteis, além de fechar suas portas, estão 
demitindo seus empregados. Esse é o modelo da 
flexibilização, esse é o modelo de modernidade. Isso só é 
moderno para alguns setores, como para o monopólio da 
comunicação. Já que se fala tanto em modernidade e 
flexibilização, por que não se quebra o monopólio da 
comunicação? Se é verdade que é preciso privatizar, é 
pr~ciso, também, acabar com o monopólio da comunicação neste 
Pa1s, como acontece nos demais países civilizados do mundo. 
Nos países chamados modernos, uma família só pode controlar 
ou um jornal, ou uma estação de rádio, ou uma estação de 
televisão. Não pode ser proprietária dos três ao mesmo 
tempo. Por que não se implanta isso aqui? Porque isso não 
interessa ao principal monopólio de comunicação que temos, 
que é o Sistema Globo. Hoje, eles comemoram mais uma vitória 
e riem do povo brasileiro. Vamos continuar ousando dizer que 
não aceitamos isso e vamos resistir até o último momento. 
Vamos continuar de pé com o espírito da nação brasileira. 
Queremos continuar andando com nossas próprias pernas. Não 
queremos que o Governo determine o que devemos fazer. Não 
podemos aceitar que façam conosco o que se està fazendo com 
o México e o que irão fazer com a Argentina. Ainda temos 
alguma coisa a oferecer. O Governo mineiro, quando entra em 
crise e tem dificuldades, o que faz? Começa a vender ações 
da CEMIG, que é uma empresa do Estado, que dá lucro, para 
cobrir a incompetência de outros setores. Isso queremos 
discutir. O Governo Eduardo Azeredo está fazendo o mesmo que 
fez o Governo Hélio Garcia. Um empresário chamado Murilo 
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Mendes, dono do grupo Mendes Júnior, incompetente para 
administrar, quebra, vai à falência. O que fez o Governo? O 
Governo de Minas Gerais vende ações da CEMIG, empresa do 
povo de Minas, e coloca o dinheiro na mão e no bolso da 
Siderúrgica Mendes Júnior, para cobrir rombo e 
inc~~petência. Onde está o Governo? Se é para privatizar, se 
é ~~ra se estabelecer a livre competição, por que não se 
deixa os empresários agirem desta forma, livremente? Por que 
tirar dinheiro do povo de Minas para colocar no bolso dessas 
empresas? Onde está a coerência do discurso? O disc~·so é 
um, e a prática é outra. O discurso é para abrir :udo. 
Quando as empresas demonstram que não têm competência para 
gerir seus negócios, aí o Estado entra com o dinheiro do 
povo para cobrir a incompetência dessas empresas. Essa é a 
prática que queremos que todo o povo mineiro conheça. Não 
temos espaço na mídia para divulgar isso. Não interessa a 
ela que isso seja divulgado. Interessa-lhe, somente, fazer o 
discurso que agrade ao Presidente da República. Ousamos 
dizer que vamos fazer oposição. 

Hoje, lemos uma indagação num jornal de Minas Gerais: "Como 
fica o PT diante do Governo Azeredo?" Continuamos a fazer 
oposição a Eduardo Azeredo e Fernando Henrique. Estamos 
remando contra a maré? Estamos. Mas temos a coragem de 
continuar como um partido sério, que tem um programa, que 
tem princ1p1o. Não nos vendemos, não negociamos, não 
barganhamos, como fizeram var1os partidos, para votarem, 
hoje, o fim do monopólio do petróleo. Olhem o diário oficial 
e vejam as nomeações de apadrinhados deste Governo, que 
venderam o seu voto em troca dos jantares que Fernando 
Henrique patrocinou esta semana, para que pudesse, então, 
haver a quebra do monopólio. É isso que não pode mais 
continuar acontecendo às empresas deste País. Não queremos a 
PETROBRÁS, a EMBRATEL e outros órgãos como cabide de 
empregos. Queremos essas empresas sob o controle do povo, 
funcionando como empresa pública, com carreira definid~. sem 
cabide de emprego, sem apadrinhamento, sem proteção. E para 
isso que vamos continuar nos mobilizando. 
Para finalizar, gostaríamos de dizer que vamos continuar 

lutando contra essa política econômica desastrosa do 
Governo. Hoje, em entre 'sta concedida ao "Diário da Tarde", 
o consultor para assu·-~s econômicos do Governo de Minas, 
Paulo Haddad, Vice-Presidente Nacional do PSDB, disse o 
seguinte: "Do jeito que estão os juros, o Governo não 
agüenta". Eles mesmos estão reconhecendo isso. O consultor 
falou que o Governo de Minas pagou, nos últimos três anos, o 
equivalente a US$3.700.000.000,00 e que, no entanto, a nossa 
dívida cresceu ainda mais 4,5%. Disse, ainda, que a mudança 
de apenas um ponto percentual nas taxas de juros eleva a 
nossa dívida em US$45.000.000,00 por mês, o que equivale a 
1/5 da nossa arrecadação. É isso que prejudica a economia; 
não é reajustar salários dos servidores, não é melhorar as 
condições de vida do povo, mas são essas taxas de juros 
altas, para sustentar os banqueiros. 
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É preciso mudar essa política se quisermos, de fato, 
alterar a situação econômica do povo brasileiro. Vamos 
continuar lutando para que haja reforma agrária, da mesma 
forma que os trabalhadores estão lutando, hoje, na porta do 
INCRA. Queremos reformas e desejamos a quebra do monopólio, 
para que possamos ter uma imprensa livre e independente, que 
discuta todos os assuntos e que não seja subserviente. Muito 
obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa. 
O Deputado Irani Barbosa* Sr. Presidente e Srs. 

Deputados, fizemos ontem uma visita ao Secretário de Obras 
do Estado de São Paulo, para tratar da nova concorrência que 
vai haver referente à obra da BR-381, na parte relativa a 
São Paulo. Os Deputados que compõem a comissão estão 
examinando também o que ocorre na parte relativa a Minas 
Gerais. 

Eu não poderia deixar de tecer elogios, não só ao 
Secretário mas, também, ao Superintendente do DER em São 
Paulo, pela clareza com que nos foram fornecidas todas as 
informações a respeito do que ocorreu, do que ocorre e do 
que vai ocorrer durante as licitações e na obra da 381. 
Veja V. Exa. que o Secretário de Obras em São Paulo está 

promovendo audiência pública com todas as Prefeituras do 
trecho abrangido, com todas as associações comunitárias, com 
todas as câmaras municipais de todos os municípios e com 
todas as comunidades envolvidas no projeto da nova 381. 
Surpreendeu-nos estarmos analisando documentos que vão nos 
ajudar a entender muita coisa que aconteceu na 381. 
Gostaríamos de fazer um elogio ao Governador de São Paulo, 

o ex-Senador Mário Covas, que estabeleceu, em decreto, que 
todos os documentos existentes em qualquer repartição do 
Estado de São Paulo têm que ser colocados imediatamente à 
disposição de qualquer Deputado que ex1g1r informação a 
respeito daquele assunto. Com efeito, conforme decreto, 
todos os Deputados, sejam do partido do Governo ou da 
oposição, têm à sua disposição os documentos referentes a 
qualquer assunto que tenha sido tratado no Estado de São 
Paulo, seja sobre concorrência ou outra coisa. Fiquei 
surpreendido, porque parece-me que governar com democracia e 
transparência é isso. Realmente, todos nós da Comissão, que 
estivemos presentes, ficamos surpreendidos com a dedicação 
com que cuidam da coisa pública. Vejam V. Exas que as 
informações estão à disposição de qualquer Deputado de São 
Paulo que precise vasculhar e averiguar qualquer tipo de 
documento. Que isso sirva de exemplo para o nosso País. 
Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sra. Deputada, pessoas presentes a esta reunião. gostaria 
que compartilhassem a alegria da Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais desta Casa pela audiência pública que 
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foi realizada ontem, nesta Assembléia, a respeito da 
violência nos estádios de futebol. 

Tivemos, aqui, a presença das Policias Civil e Militar, do 
Departamento de Sociologia da PUC, da Federação Mineira, das 
torcidas organizadas, dos clubes, da imprensa e da ADEMG. 
Gostaria de dizer que o encontro foi altamente produtivo. 

Ficamos impressionados com o relatório da Polícia Militar, 
em conjunto com a Policia Civil, e com o trabalho que vêm 
realizando. A Polícia Civil mantém uma delegacia no Mineirão 
já há algum tempo. Estamos impressionados com o relato da 
Policia Militar sobre as brigas constantes. Pudemos sentir a 
tensão que existe nesses momentos, o desgaste que nossas 
·policias estão experimentando na relação com os torcedores 
baderneiros, inimigos da paz, amigos da violência nos 
estádios. São esses que trazem intranqüilidade para nossas 
Policias Militar e Civil e para as pessoas que vão ao 
Mineirão, ao Independência e aos outros estádios para terem, 
ali, o seu lazer. 
Creio que esta Assembléia interveio no momento correto. 

Tivemos a oportunidade de ter, junto à Comissão, o Deputado 
Paulo Schettino, com sua grande experiência no 
relacionamento com as torcidas e na questão da segurança. 
Tivemos a presença, também, dos Deputados José Braga e 
Antônio Roberto, interessados nessa questão. Cremos ter dado 
uma grande contribuição neste momento de tensão e desgaste. 
Pudemos ver os homens da Polícia Militar cansados e 
desgastados pelo constante confronto com as pessoas que vão 
aos estádios para proc~~ar briga e tirar a paz dos 
espetáculos. 
Acredito, Sr. Presidente, que o encontro foi altamente 

positivo, assim como a participação da Assembléia neste 
momento. Creio que este é o papel da Assembléia Legislativa: 
garantir o direito ao lazer à parcela da população de Minas 
Gerais que busca nossos estádios. 

Pudemos ouvir as palavras do Superintendente Metropolitano 
da Policia Civil, Dr. Erivaldo Brandão, sobre sua intenção 
de criar um departamento especial, um serviço para cuidar 
dos conflitos em estádios. Isso nos traz uma esperança muito 
grande, porque poderemos ter homens treinados pela polícia 
localizando pessoas no meio de conflitos e tumultos, em 
benefício das torcidas. São pessoas que vão aos estádios 
levar insegurança àqueles que verdadeiramente apreciam o 
esporte. Pudemos saber da intenção da Polícia Militar de 
fazer, juntamente com a Policia Civil, os clubes e as 
torcidas organizadas, uma campanha educativa, com vídeos e 
folhetos, nas escolas e nas empresas, nos quais todos 
pudessem ver o~ :onflitos nos estádios, em que as pessoas 
podem adquirir esões permanentes ou ser mutiladas. Esse 
trabalho, realizado junto às escolas, às torcidas, às 
empresas, poderá ser de grande utilidade, contribuindo para 
a paz nos estádios. 

Pude ouvir da Polícia 
torcidas organizadas, do 
segmentos representados 

Militar, da Polícia Civil, das 
Presidente da ADEMG, de todos os 
na audiência pública realizada 

r 
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ontem, nesta Assembléia, que o maior problema nos estádios, 
nos dias de hoje, é a bebida alcoólica. São pessoas que se 
embriagam e perdem a razão, a lucidez, desrespeitam as 
autoridades, os semelhantes e a própria vida; ficam 
valentes, provocando grandes conflitos. 

Quero dizer que a Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais, que tenho a honra de presidir, estará 
acompanhando o trabalho das policias, buscando, cada dia 
mais, garantir ã população de Minas Gerais o direito ao 
lazer. 
Gostaria de agradecer o pronto atendimento ao nosso convite 

por parte das Polícias Civil e Militar, a maneira como 
receberam os clubes e torcidas organizadas e o interesse 
dessas torcidas em ver resolvido o problema da violência nos 
estádios. Aliás, como disse aos companheiros da Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais, algumas torcidas ostentam 
o título de utilidade pública estadual, tendo o dever de 
contribuir para a segurança nos estádios, cumprindo a 
Constituição do Estado. 
Estarei, juntamente com os companheiros de comissão, 

relatando a esta Casa todos os passos de nosso trabalho e o 
sucesso que, sabemos, iremos conseguir no encaminhamento 
dessas questões e na busca de mais segurança nos nossos 
estádios. Muito obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Marcos 

Helênio. 
O Deputado Marcos Helenio- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

público presente, em primeiro lugar quero cumprimentar o 
Deputado João Leite e a Comissão de Direitos e Garantias 
Constitucionais por essa iniciativa que entendemos basear-se 
em problemas gravíssimos que atualmente têm acontecido nos 
estádios. São situações que prejudicam as pessoas que gostam 
realmente do esporte, vão aos estádios para se divertir e 
são surpreendidas, muitas vezes, pelo clima de violência ali 
reinante. 
~ necessário cue a ADEMG esteja mais bem preparada para 

coibir tumultos como os que acontecem na entrada exclusiva 
para estudantes, onde uma das portarias foi fechada. Quando 
existe grande movimentação, ocorrem verdadeiros tumultos, em 
que estudantes são massacrados por falta de um espaço maior 
para entrada. ~ uma sugestão que fazemos ã ADEMG, a fim de 
que ela procure dinamizar o acesso do público aos estádios, 
melhorando, também, a fiscalização nas portarias. 
principalmente em dias de grandes jogos. 
Gostaríamos de comentar algumas falas ocorridas hoje. Uma 

delas é em relação ã quebra do monopólio. Entendo que, na 
verdade, o assunto é muito mais complexo do que imaginamos. 
O Deputado Raul Lima Neto diz que temos que privatizar a 
toque de caixa. Seria interessante que ele conhecesse o 
potencial da Cia. Vale do Rio Doce, para avaliar se ela deve 
ou não ser colocada à venda por U$16.000.000.000,00. Só a 
reserva mineral de Carajás vale mais de 
U$1.000.000.000.000,00. ~ preciso ver o que está por trás 
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dessas privatizações, o que representa para o 
desenvolvimento econômico do nosso País e do nosso Estado a 
Cia. Vale do Rio Doce. De toda a privatização feita até hoje 
pouco se investiu nas áreas da educação, saúde e saneamento 
básico. Não se pode simplesmente privatizar a troco de moeda 
podre, beneficiando algum setores e não trazendo benefício 
algum ao País. A Vale do Rio.Doce aplica 8% do seu lucro 
líquido na cidade onde atua. E importante lembrar que, ao 
privatizar, o Governo tem que saber se realmente tem 
competência para administrar determinadas áreas em que-não 
deveria estar e outras em que deveria investir mais, mas não 
o faz. Existem incoerências muito grandes. Por exemplo, se 
se vai privatizar, é necessário que se faça uma política 
defendendo as prioridades. Setores estratégicos de segurança 
nacional têm que ser vistos com mais carinho, porque os 
veiculas de comunicação estão nas mãos de um cartel. 
Poderíamos dizer que uma meia dúzia somente domina a 
imprensa. Essa participação deveria ser mais ampliada. 

Um outro assunto sobre o qual gostaríamos de alertar o 
Governo do Estado diz respeito ao aumento de 37% nos 
serviços da COPASA. Ontem ã noite muitas pessoas devem ter 
visto o Milton Dallari informando que os Estados e 
municípios que aumentaram as tarifas públicas, em mais de 
32%, estarão sujeitos a uma série de penalidades. Ainda há 
tempo de o Governo voltar atrás, principalmente no caso da 
COPASA. A União não concederá aval em empréstimos externos a 
Governos Estaduais e Prefeituras que aumentarem abusivamente 
suas tarifas de transportes e serviços. A média do reajuste 
considerada aceitável está variando de 27% a 32%. 

Queríamos, também, citar o "Diário da Tarde", que publicou 
matéria muito interessante com o título "Um aumento 
abusivo". Ele elogia a COPASA -. e nós concordamos com esse 
elogio-. mas alega que esse aumento tem que ser revertido. 
As famílias carentes não vão comportar esse aumento na sua 
despesa de quase 40%, lembrando, ainda, que os funcionários 
da COPASA não vão ter nenhum tipo de aumento correspondente 
a esse valor. 

Aproveitando a oportunidade, cito o aumento de 43% nas 
tarifas de transportes concedido pelo Prefeito de Governador 
Valadares, do PSDB. 

A Prefeitura e o Estado podem ser penalizados por abuso de 
poder econômico. 

Temos que fazer, também, um elogio ao Governador Eduardo 
Azeredo por uma iniciativa sua, que achamos louvável. Ele 
está chamando os Deputados, quando vai sancionar algum 
projeto de lei de sua autoria, para que ele tome 
conhecimento do fato. Sentimo-nos satisfeitos com isso. Esse 
é o terceiro projeto de lei de que fui autor e que foi 
transformado em lei. Esse projeto obriga o fornecedor de 
produtos e serviços a fixar, nas dependências de seu 
estabelecimento, informações relativas aos órgãos de defesa 
do consumidor. ~a Lei nQ 11.823. Toda empresa deve ter, em 
seu estabelecimento, a relação de órgãos de defesa do 
consumidor. Esse projeto foi sancionado, ontem, pelo 
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Governador Eduardo Azeredo e sua atitude foi democrática e 
simpática. 

Entretanto, cobraria, ainda, do Governador, mais uma 
providência. Somos contrários à edição excessiva de 
decretos. Achamos, entretanto, que esse caso terá que ser 
resolvido por decreto. Existe uma lei sobre a questão do uso 
indevido de drogas. Vamos entrar com um requerimento pedindo 
informações acerca da regulamentação da Lei nQ 11.544, de 25 
de julho, que regulamenta o§ 3Q do art. 222 da Constituição 
Estadual. Essa lei foi publicada há quase um ano e tem o 
importante objetivo de promover a prevenção do uso indevido 
de drogas, de substâncias entorpecentes e afins, definidas 
na legislação própria. Trata-se, pois, de normas destinadas 
a conter um dos principais problemas de nosso tempo, cuja 
operacionalização já deveria ter sido efetuada. 

Nota-se bem que o atual Governador tem sido pródigo em 
editar decretos. Gostaríamos, entretanto, que, neste caso, 
fosse tomada uma providência, uma vez que já se esgotou o 
prazo, de mais de 120 dias, para que essa lei entre em 
vigor. 

Encerrando, queríamos lembrar os sem-terras que estão no 
INCRA. Conseguimos com o Governador o encontro das 
lideranças para tentar uma definição com relação aos 
assentamentos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo 
Vasconcellos. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos* -Sr. Presidente, Sra. 
Deputada, Srs. Deputados, galerias, imprensa, assessoria da 
nossa Casa, ocupo esta tribuna para fazer uma justa 
homenagem ao Governo do Estado, por haver tomado uma atitude 
que inova em termos de ligação com esta Assembléia 
Legislativa. O Sr. Governador, junto com sua equipe, tomou a 
decisão de, ao sancionar qualquer projeto de lei emanado 
desta Casa, ou seja, de autoria de algum parlamentar, fazê-
lo junto com esse parlamentar. É uma inovação do Governo 
Eduardo Azeredo que, tenho a certeza, vem demonstrar o 
respeito e o apreço que ele tem pelo Poder Legislativo. 
Essa ação do Governo foi inaugurada na terça-feira passada, 

dia 6 de junho, quando assistimos ao Governador do Estado 
sancionar um projeto de nossa autoria. Esse projeto torna 
obrigatório que os cadernos escolares adquiridos pelos 
órgãos públicos e caixas escolares tenham em suas capas ou 
contracapas mensagens cívicas, culturais ou ambientais. 
Assim, os alunos da rede pública de ensino, ao lerem essas 
capas ou contracapas terão algum conteúdo cívico, cultural 
ou ambiental, em mãos. 

O Governador do Estado também sancionou um projeto de lei 
do Deputado Marcos Helênio, da Bancada do PT. O ilustre 
Deputado faz oposição ao Governador, na Assembléia 
Legislativa, mas foi convidado para a solenidade e viu um 
projeto de sua autoria ser sancionado, tornando-se 
realidade. Seu projeto se tornou um instrumento jurídico a 
ser utilizado pelo Estado de Minas Gerais, em termos de 
defesa do consumidor. 
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Gostaríamos de dizer que atitudes como essas que o ~overno 
toma nos deixam satisfeitos, não porque sancionou um ~rojeto 
de lei de nossa autoria, mas, principalmente, pelo método ou 
pelo mérito da atitude tomada, em relação aos Deputados 
desta Assembléia Legislativa. A nosso ver, essa posição do 
Governo do Estado foi acertada, pois, independentemente de o 
Deputado apoiá-lo ou não na Assembléia Legislativa, o 
Governador do Estado sanciona o projeto de lei de Deputado 
da Oposição e ainda o convida para participar de um ato 
muito simples, mas que mostra consideração com o Deputado 
que faz o trabalho parlamentar. 
* - Sem revisão do orador. 

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

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

Questão de Ordem 
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, como V. Exa. 

pode verificar de plano, não há "quorum" para o 
prosseguimento dos nossos trabalhos, motivo por que solicito 
o encerramento da reunião. 
o Sr. Presidente Havendo matéria a ser votada, a 

Presidência determina que se faça a chamada para 
recomposiçãc je "quorum''. Com a palavra, o Sr. Secretário, 
para procede· à chamada. 
o Sr. Secretário (Deputado Paulo Piau) (- Procede à 

chamada.) 
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados. 

Portanto, não há "quorum" para o prosseguimento dos 
trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente A Presidência encerra 

convocando os Deputados para a ordinária de 
amanhã, dia 9, às 9 horas. 

a reunião, 
debates de 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 
As dez horas do dia onze de maio de mil novecentos e noventa 
e cinco, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Alberto Pinto Coelho, Anivaldo Coelho e Aílton Vilela, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, declara aberta 
a reunião e solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a 
Presidência esclarece que a reunião se destina a ouvir o 
Deputado Mauro Lobo, Secretário de Ciência e Tecnologia, que 
irá discorrer sobre políticas, objetivos, programações e 
metas dessa Secretaria, bem como promover intercâmbio de 
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idéias pertinentes à área, e o convida a tomar assento à 
mesa. E registrada também a presença dos Srs. Afrânio 
Carvalho Aguiar, Diretor Científico da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais FAPEMIG Paulo 
Rogério Junqueira Alvim, Diretor do Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA -; Marco Paulo Dani, Presidente da Fundação 
Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -. e Enê Hermont 
Antonino e Adair Evangelista Marques, Superintendentes de 
Planejamento e Coordenação de Ciência e Tecnologia. Com a 
palavra, o Deputado Mauro Lobo esclarece que a Secretaria 
está dando início a uma série de discussões com os Prefeitos 
Municipais. para avaliar o potencial de cada município e 
desenvolver projetos ligados a piscicultura, calçados. 
bebidas, entre outros. Entre as diretrizes para os próximos 
quatro anos, o Secretário destacou a criação da Rede Minas, 
que será ligada à Rede Nacional de Pesquisa e terá acesso à 
Internet. O grande desafio, segundo ele, é promover a 
disseminação de tecnologia no Estado. Passa-se à fase de 
debates, com a participação de todos os parlamentares, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência 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, 8 de junho de 1995. 
Aílton Vilela, Presidente- Geraldo Nascimento Glycon 

Terra Pinto. 
ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E 
POLÍTICA RURAL 
Às dez horas do dia vinte e cinco de maio de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Arnaldo Canarinho, Almir Cardoso, Olinto Godinho e 
Miguel Barbosa, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Arnaldo 
Canarinho, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Miguel Barbosa que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência esclarece ter a reunião a 
finalidade de apreciar a pauta e passa à leitura do ofício 
do Sr. Waldetaro Vitorino Dias, de Coronel Fabriciano, que 
dispõe sobre o Plano de Desenvolvimento Agroindustrial para 
o Médio Rio Doce e microrregião do Vale do Aço. A 
Presidência determina à assessoria seja distribuída cópia 
dessa correspondência aos membros da Comissão. Em seguida, 
informa que se encontra sobre a mesa avulso do Projeto de 
Lei nQ 234/95, do Governador do Estado, o qual estabelece as 
diretrizes para os orçamentos fiscais e de investimento das 
empresas controladas pelo Estado de Minas Gerais, para o 
exercício de 1996. Esclarece ainda que a cópia desse projeto 
permanece na secretaria da Comissão à disposição dos 
Deputados. 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 Almir Cardoso encaminha 
à Mesa requerimento de sua autoria. no qual solicita seja 
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realizada, nesta Casa, audiência pública com a participação 
dos membros da Comissão e das seguintes entidades: 
RURALMINAS, EMATER, PMMG, INCRA-Superintendência de Minas 
Gerais, FETAEMG, FAEMG, Comissão Pastoral da Terra - CPT -. 
Sindicato dos Trabalhadores em Assistência Técnica e 
Extensão Rural - SINTER -. Movimento dos Sem Terra - MST - e 
Centro de Estudos Rurais da FAFICH-UFMG, para discutirem 
sobre o assentamento de posseiros rurais neste Estado. 
Submetida a votação, é aprovada a proposição. O Deputado 
Arnaldo Canarinho passa a Presidência ao Deputado Miguel 
Barbosa e apresenta requerimento no qual solicita sejam 
convidados os Srs. Antônio Cândido, Presidente do Instituto 
Mineiro de Agropecuária - IMA - e Arthur Arpini Coutinho, 
Presidente da Associação dos Frigoríficos de Minas Gerais e 
do Espírito Santo - AFRIG -, para prestarem esclarecimentos, 
em reunião desta Comissão, sobre o abate clandestino de gado 
que vem ocorrendo neste Estado. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. Encerrada essa fase, o Deputado 
Miguel Barbosa passa a Presidência ao Deputado Arnaldo 
Canarinho, o qual informa que o Deputado Olinto Godinho, 
relator do Projeto de Lei nQ 121/95, de autoria do Deputado 
Sebastião Helvécio, opina pela aprovação do projeto no 1Q 
turno. Colocada em discussão e votação, é aprovada a 
proposição. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reur'ão, determina que se 
lav·e a ata e encerra os trabalhos. 
Sa~a das Comissões, 8 de junho de 1995. 
Paulo Piau, Presidente- Olinto Godinho- Arnaldo Canarinho 

- Almir Cardoso. 
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às nove horas e trinta minutos do dia primeiro de junho de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Antônio Roberto e 
Jorge Hannas, membros da Comissão supracitada. Encontra-se 
presente, também, o Deputado Hely Tarquínio. Havenc~ número 
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta. 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, a 
Presidência lê a correspondência recebida da Associação 
Médica de Minas Gerais, encaminhando cópia da Lei nQ 610, de 
2/1/50, que beneficia os médicos de São Paulo, através do 
Departamento de Previdência da entidade. O Presidente 
solicita à assessoria que analise a lei e faz a leitura do 
convite da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva e da 
Associação Brasileira de Enfe~magem -seção MG, para a 1ª 
Jornada Mineira de Enfermagem em Terapia Intensiva, a 
realizar-se no dia 8, às 8 horas. Prosseguindo, o Presidente 
lê correspondência da Associação dos Municípios da 
Microrregião do Vale do Paraibuna, solicitando apoio à 
Comissão para a reunião do Programa SOMMA. O Presidente 
solicita à assessoria que analise a questão e passa à 
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discussão e à votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Luiz 
Antônio Zanto emite pareceres mediante os quais conclui pela 
aprovação dos Projetos de Lei nQs 38 e 105/95 no 2Q turno. O 
Deputado Marco Régis emite pareceres mediante os quais 
conclui pela aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei nQs 
58, 106, 126 e 155/95, este na forma do vencido no lQ turno. 
O Deputado Jorge Hannas emite pareceres mediante os quais 
conclui pela aprovação dos Projetos de Lei nQs 60 e 125/95 
no 2Q turno. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira emite 
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos 
Projetos de Lei nQs 89, 91 e 98/95, no 2Q turno, e do 
Projeto de lei nQ 136/95 no 1Q turno. Submetidas a discussão 
e votação, cada uma por sua vez, são as proposições 
aprovadas. Prosseguindo, a Presidência registra a presença 
dos Srs. David Schmidt Santos e Paulo Borém, 
respectivamente, Presidente e Diretor da Federação das 
Cooperativas Médicas, que discorrerão sobre a taxação das 
cooperativas médicas. O Sr. David Schimidt Santos faz sua 
exposição, discorrendo sobre o parecer do relator, Deputado 
Federal Osmânio Pereira, ao Projeto de Lei Complementar nQ 
9/95, que institui fontes de custeio para a manutenção da 
seguridade social em 20% , a título de contribuição. Tanto o 
Presidente quanto o Diretor da entidade manifestam aos 
Deputados da Comissão sua preocupação com os possíveis 
efeitos da medida, que, segundo eles, pode inviabilizar a 
atividade das cooperativas de trabalho médico. Participam 
dos debates todos os parlamentares presentes. O Deputado 
Jorge Hannas apresenta requerimento em qu~ solicita seja 
formulado convite ao Presidente da Comiss~o de Seguridade 
Social e Família da Câmara Federal, ao rela:or do Projeto de 
Lei Complementar nQ 9/95, aos deputados médicos da bancada 
mineira daquela Casa Legislativa e aos representantes da 
Federação das Cooperativas Médicas de Minas Gerais, para 
discutirem, em reunião da Comissão, a proposição 
supramencionada. Submetido a votação, é a proposição 
aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados 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, 8 de junho de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Luiz Antônio Zanto - Jorge 

Hannas - Marco Régis. 
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez horas e dez minutos do dia primeiro de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Maria Olivia, José Maria Barros e 
Elbe Brandão, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia, 
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. Em seguida, 
a Presidente suspende a reunião por tempo indeterminado. 
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Reabertos os trabalhos às 14h20min, a Deputada Maria Olívia 
distribui o Projeto de Lei Complementar nQ 1/95 ao Deputado 
José Maria Barros. Com a palav>: o relator emite parecer, 
mediante o qual conclui pela ~cravação da proposição. 
Submetido a discussão e votação, fica aprovado o Parecer 
sobre o Projeto de Lei Complementar nQ 1/95. 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, 8 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente Bonifácio Mourão Arnaldo 

Canarinho. 
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL _PARA 
PROCEDER A ESTUDOS SOBRE O ENXUGAMENTO E A DESATIVAÇAO DE 
AGÊNCIAS E DEPENDÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 
Às quinze horas e trinta minutos do dia primeiro de junho de 
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Almir Cardoso, Olinto Godinho, 
Bonifácio Mourão Carlos Pimenta e Gilmar Machado, membros 
da Comissão sup~acitada. O Presi~ente reQistra,_ .a~nda, ~ 
presença dos Deputados Jairo Ata1de, Jos~ _Bon1fac1o, _Jose 
Henrique, Paulo Piau, Clêuber Carneiro e Per1cles Ferre1ra e 
do ex-Deputado Agostinho Valente, atualmente _Assessor 
Parlamentar da Prefeitura Municipal de Belo Hor1zonte e 
funcionário do Banco do Brasil. Havendo número regimental, o 
Presidente Deputado Almir Cardoso, declara abertos os 
trabalhos ~ esclarede que a reun1ao se destina a ouvir os 
Srs. Wagner Eustác~:io Guimarães, Superintend~nte Re~ional do 
Banco do Brasil E Minas Gerais, e Henr1que P1zzolato, 
representante dos -uncionários no Conselh~ de Admin~s~ração 
do Banco do Brasii. Prosseguindo, o Pres1dente sol1c1ta ao 
Deputado Dimas Rodrigues que proceda à l~itura d~ ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, e subscr1ta pelos 
membros presentes. Logo ap~s. co~ced~ a _palavra aos 
convidados. o Sr. Wagner Eustaquio Gu1maraes dl~c~r~e.sobre 
as agências do Banco do Brasil cron~camen~e def1c1tar1as no 
Estado de Minas Gerais. O Sr. Henr1que P1zzolato apresenta 
relatório condensado e de eventos do Banco do Brasil até 
dezembro de 1995. Em seguida, o ex-Deputado Agostinho 
Valente faz uso da palavra. Após essas explanações, abre-se 
amplo debate entre os convidados e os parlamentares, 
conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, o 
Presidente transfere a direção dos trabalhos ao Deputado 
Dimas Rodrigues e apresenta. requerim~~to em qu~ ~olicita 
sejam convidados para a proxima r~un~ao da Com1ss~o_o Sr. 
José Carlos Sandes, Presidente do S1nd1cato dos Bancar1os de 
Teófilo Otôni · o Deputado Federal Nilmário Miranda, 
Prefeitos e v~readores de municípios dos vales do Mucuri e 
do Jequitinhonha em que haja agências do Banco do_Bra~il na 
1 ista das que estão sendo observ~das _pela d1reç~o do 
referido Banco. Colocado em votaçao, e o requer1mento 
aprovado. Logo após, o Deputado Almir Cardoso reassume a 
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Presidência e, cumprida a finalidade da reunião, 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, 8 de junho de 1995. 
Almir Cardoso, Presidente- Olinto Godinho Bonifácio 

Mourão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 31/95 

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

Do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em 
epígrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a 
Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais 
- ABAV-M3 -, com sede no Município de Belo ~~rizonte. 
Aprovada a proposição no 1Q turno, na forma proposta, 

compete, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre a matéria no 2Q turno, conforme prescreve o Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade vem cumprindo fielmente os objetivos propostos 

em seu estatuto, quais sejam estimular o crescimento das 
correntes turísticas, aproximar as pessoas e as instituições 
que trabalham pelo desenvolvimento do turismo, defender seus 
direitos, interesses e prerrogativas. 

Julgamos, portanto, oportuna a declaração de sua utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 31/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 9 DE JUNHO DE 1995 

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

Ata - Apresentação de-Proposições: Projeto de Lei nQ 304/95 
- 2ª Fase: Abertura de inscrições - Questão de ordem 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús Wanderley Ávila Rêmolo Aloise 

Ibrahim Jacob - Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Bonifácio 
Mourão - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Geraldo Nascimento 
-Geraldo Santanna- Gil Pereira - Hely Tarquinio- Irani 
Barbosa - Jairo Ataíde - João Leite - Jorge Eduardo de 
Oliveira- José Braga- Marco Régis- Maria Olivia- Miguel 
Martini - Olinto Godinho -Paulo Piau- Raul Lima Neto-
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo. 
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús)- A lista de 

comparecimento registra a existência :~ número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos tr~bal~os. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder a le1tura da ata 
da reunião anterior. 

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
- 1ª Fase 

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

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

O Sr. Presidente- Não havendo correspondência a ser lida, 
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra 
aos oradores inscritos para a 1ª fase do Pequeno Expediente. 

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

proposição: 
PROJETO DE LEI NQ 304/95 

Dá a denominação de Adão Pereira Lage à Escola Estadual da 
Fazenda do Braço, localizada no Município de Joanésia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- A Escola Estadual da Fazenda do Braço, localizada 

no Município de Joanésia, passa a se denominar Escola 
Estadual Adão Pereira Lage. 
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 junho de 1995. 
Bonifácio Mourão 

~----------------------------------------------~ 

J 
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Justificação: Desde 1988, a diretoria da Escola Estadual da 
Fazenda do Braço vem solicitando, sem êxito, junto à 
Secretaria da Educação seja denominado esse estabelecimento, 
que até hoje tem por nome o local onde se situa. Tentei 
inutilmente junto àquele órgão agilizar o correspondente 
processo, que, parece, sumiu nos desvãos da burocracia. 
Apresentamos, assim, este projeto de lei, de forma a atender 
aos anseios daquela comunidade escolar, que pretende 
homenagear o Sr. Adão Pereira Lage, grande benfeitor, que 
doou 10.000m2 de área para a construção da Escola. 

Adão Pereira Lage, filho de Francisco Pereira Lage e Maria 
Madalena de Carvalho, nasceu ·em Joanésia, na Fazenda do 
Braço, em 8/2/23. Na sua infância, a escola da localidade 
tinha uma turma multisseriada de 1ª a 3ª séries e funcionava 
amparada pelos fazendeiros da família Pereira Lage, que, às 
vezes, pagavam um professor particular. O pai de Adão 
oferecia alojamento gratuito às professoras solteiras e casa 
e terreno para cultura às casadas. 

Menino de rara inteligência, Adão, aos 13 anos, concluiu a 
4a série no grupo escolar de Mesquita, sendo aprovado com 
distinção por uma comissão examinadora presidida por D. Ana 
Lima de Jesus e composta pelo Diretor, Eloy de M. Machado, 
o. Lenita Barcelos e D. Alda Brandão. 
Sua grande aspiração era continuar os estudos, desejo esse 

não realizado, pois esteve sempre à frente dos negócios do 
pai. Com a morte dos pais, ficou responsável pelo irmão mais 
novo, Salvador Pereira Lage, e pela partilha dos bens 
deixados pelo casal. Após a divisão amigável do terreno, que 
se deu em dezembro de 1951, teve ainda que administrar por 
algum tempo os bens de seu irmão Argemiro, que tinha oito 
filhos e ficara paralítico. 
Seu grande interesse pela educação fez com que, mesmo sem 

freqüentar nenhum colégio, se tornasse um homem culto. Sua 
firmeza de caráter inspirava confiança a todos que com ele 
conviviam. Na sua comunidade rural, todos o procuravam 
quando se encontravam em situações difíceis doença, 
problemas de família ou casos judiciais como inventários e 
arrolamentos - na certeza de encontrar uma palavra amiga, de 
consolo e orientação para se conduzir tudo em paz. 
Político comprometido com o povo, foi Vereador e Vice-

Prefeito de Mesquita, no período de 1Q/1/51 a 31/12/54, na 
gestão do Prefeito Manoel Hemétrio de Morais. Nesses dois 
mandatos defendeu o ensino e lutou pela criação de escolas 
estaduais, uma das quais é a da Fazenda do Braço. Ele e seu 
tio Rogino Pereira Lage doaram, além de um hectare de terra 
para sua construção, toda a madeira nela utilizada. 

Em 1944, casou-se com Maria Anício da Silveira, com a qual 
teve 11 filhos, dos quais 8 estudaram na escola rural da 
Fazenda do Braço, pela qual teve sempre muito carinho. 

Em 1963, mudou-se para Coronel Fabriciano para possibilitar 
a continuação dos estudos dos filhos. Ele sempre dizia que a 
maior fortuna que os pais podem deixar para os filhos é a 
cultura, porque ela é o sustentáculo para a aquisição de 
todas as riquezas. 
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Faleceu no dia 16/6/87, às 13h30min, no Hospital Márcio 
Cunha, com a seguinte "causa mortis": arritmia cardíaca e 
choque cardiogênico. Foi sepultado no cemitério de Coronel 
Fabriciano. 

Por esses motivos, pelo grande reconhecimento que a 
comunidade da Fazenda do Braço dedica a Adão Pereira Lage, 
nada mais justo que homenageá-lo, razão pela qual conto com 
o apoio dos meus pares para a aprovação deste projeto de 
lei. 
-Publicado, vao ~ 

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 

2ª Fase 
Abertura c~ Inscrições 

O Sr. Presidente Não havendo oracores inscritos, a 
Presidência passa à 2ª fase da 1ª ~arte da reun1ao, 
compreendendo a leitura de comunicações e ?S pr?n~nciamentos 
de lideres inscritos. Estão abertas as 1nscr1çoes para o 
expediente da próxima reunião ordinária. 

Questão de Ordem 
O Deputado Irani Barbosa -Sr. Presidente, visto que não há 

"quorum", o que pode ser verificado de plano, peço o 
encerramento da reunião. 

O Sr. Presidente - A 
não há "quorum" para 
reunião e convoca os 
de segunda-feira, dia 

ENCERRAMENTO 
Presidência, verificando, de plano que 
continuar nossos trabalhos, encerra a 
Deputados para a ordinária de debates 

12, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 12a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASS;MBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 
Às dez horas do dia primeiro de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco comparecem na sala 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes os Deputados Rêmolo Aloise, :·~nderley 
Ávila Ermano Batista Antónic Jülio e Ibrah' · Jacob, 
membr;s da Mesa da Assembléia; Romeu Queiroz, Clêuber 
Carneiro Marcos Helênio e Alencar da Silveira Júnior, 
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 prestaçao de contas da 
aplicação de recursos oriundos de subven~ões so~iais: Lo~o 
após, passa a palavra ao relator na Comi~sao de F1s~al1zaçao 
Financeira e Orçamentária, Deputado Cleuber Carne1ro,. que 
emite pareceres pela aprovação dos processos das segu1ntes 
entidades: Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, 
Prefeitura Municipal de Gouveia, Associação Olímpica 
Campanhense, Caixa Escolar do Campo Grande, Caixa Escolar da 
Escola Municipal Rotary, Caixa Escolar Luiza Gomes Lemos. 
Centro de Estudos de Astronomia. Creche Nossa Senhora do 

~------------------------------------~ 
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Amparo, Associação dos Amigos de Celso Bueno. Associação dos 
Trabalhadores Rurais da Localidade de Palmitos, Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Augusto de Lima, Caixa 
Escolar Paulo VI, Conselho Comunitário de Campo Alegre, 
Associação Comunitária Novo Horizonte, Creche Tia Candinha, 
Centro de Apoio ao Menor de Tapira, Associação Comunitária 
Nossa Senhora da Conceição- Vila São Rafael, Caixa Escolar 
Professora Augusta Elisa da Costa, Associação de Mulheres 
Artesãs, Caixa Escolar Idalina Horta Galvão. Associação dos 
Produtores Rurais de Prados, Projeto Pão e Água Viva, Caixa 
Escolar Dr. Viviano Caldas, Associação Família de Maria. 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Social, Associação 
de Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida, Núcleo 
Assistencial do Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de 
Maripá de Minas, Movimento de Assistência Social, Prefeitura 
Municipal de Bom Sucesso, Ferroviário Atlético Clube, 
Ferroviário Atlético Clube, Associação dos Paraplégicos de 
Uberlândia, Sociedade Unidos Lemepradense, Grupo Espírita 
Antônio Duarte Pacheco, Associação Comunitária Senhora do 
Porto, Associação Comunitária Senhora do Porto, Associação 
Comunitária Senhora do Porto, Associação Pró-Melhoramento do 
Bairro Conselho, Hospital e Maternidade São Francisco, Caixa 
Escolar Sant'Ana, Prefeitura Municipal de Ataléia, 
Associação Desenvolvimento Comunitário Boa Vista, Associação 
Comunitária do Rosário, Prefeitura Municipal de Caraí, 
Centro Educativo Comunitário Israel Pinheiro, Associação 
Comunitária dos Moradores do Bairro Glória, Prefeitura 
Municipal de Ipaba, Prefeitura Municipal de Pedras de Maria 
da Cruz, Campanha do Agasalho Eudoxia Marra, Prefeitura 
Municipal de Pedra do Indaiá, Sociedade Esportiva 
Riocasquense, Associação Comunitária de Assistência Social 
Paraopebense, Associação Comunitária do Bairro São Pedro e 
Adjacências, Independente Futebol Clube, Associação 
Municipal de Assistência Social de Juatuba, Associação· 
Comunitária São Francisco de Paula, Centro Social e Cultural 
Urbano Jackson Lopes de Faria, Associação do Bairro Jardim 
Bela Vista, Creche Menino Jesus, Prefeitura Municipal de 
Matipó, Prefeitura Municipal de Dom Cavati, Caixa Escolar 
Professora Evangelina Meirelles de Miranda e Confederação de 
Irmãs Beneficentes Evangélicas de Cataguases e Instituições 
Congêneres. Submetidos a discussão e votação, são os 
pareceres aprovados. Em seguida. os 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. 
Submetidos a 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, 8 de junho d~ 1995. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente -Wanderley Avila-

Ermano Batista- Maria José Haueisen- Antônio Júlio- Romeu 
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Queiroz - Glycon Terra Pinto - Marcos Helênio - Alencar da 
Silveira Júnior. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 92/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei 
em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública as.o~r~s 
Assistenciais Padre Augusto Cerdeira, com sede no Mun1C1p10 
de Carmo do Cajuru. . . . 

Publicada em 23/3/95, foi a propos1çao d1str1bu1da, 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 ~ 1Q t~rno de 
deliberação conclusiva, cumprindo a~ normas reg1menta1s. 

Fundamentaçao 
A referida entidade tem por finalidade manter 

estabelecimentos destinados a abrigar pessoas idosas de 
ambos os sexos fornecendo-lhes abrigo, vestuário, 
alimentação, trata~ento médico e outros auxílios necessários 
à sua manutenção. . 

Por desenvolver um trabalho de nobres objetivos, a ~~tldade 
merece ser declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 92/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 160/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

o projeto de lei em epígrafe, da Deputada Mar~a.O~ívi~, 
visa declarar de utilidade pública a Creche Comun1tar1a T1a 
Lucy, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após o exame da Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade do projeto apresentando-lhe a Emenda nQ ~· vem_a 
matéria a esta Comissão para o 1Q turno de del1beraçao 
conclusiva, na forma regimental. 

Fundamentação 
A Creche Comunitária Tia Lucy é uma entidade filantrópica 

sem fins lucrativos que tem por objetivo amparar as crianças 
da Comunidade da Vila São Jorge e do Morro das Pedras, 
propiciando-lhes abrigo, alimentação, educaçã9 .. lazer, 
assistência social, psicológica, médica e odontologl~a. 

Acreditamos, pois, ser a entidade merecedora do t1tulo de 
utilidade pública. 

Conclusão 

~--------------------------------------
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 160/95 com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 172/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei nQ 
172/95 visa declarar de utilidade pública a Fundação Carlos 
Chagas, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 6/4/95, foi a proposição encaminhada, para 
exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
não encontrou óbice de 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 Fundação Carlos Chagas é uma entidade civil de direito 

privado, sem fins lucrativos, que vem desenvolvendo com 
altruísmo programas que visam promover a pesquisa 
científica, a instrução e a educação nos domínios da 
medicina clínica e das doenças endêmicas no Pais. Realiza 
estudos e debates por meio de cursos, congressos e 
simpósios, para melhor compreensão dos problemas médicos 
naquele meio social. 

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

172/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 197/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em exame, do Deputado Miguel Martini, visa 

a declarar de utilidade pública a Fundação Nossa Senhora de 
Guadalupe, com sede no Município de Itajubá. 

Após o exame da Comissão de Constituição e Justiça, Quê 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria, vem, agora, a proposição a esta 
Comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
A entidade que o projeto em epígrafe pretende declarar de 

utilidade pública desenvolve ações de grande alcance social. 
Pela import~ncia que teve o seu trabalho para a população de 
Itajubá, é meritória a declaração de sua utilidade pública 
na forma proposta. 

Em face 
nQ 197/95 
Sala das 

Conclusão 
do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
no 1Q turno, na forma original. 
Comissões, 12 de junho de 1995. 
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Luiz Antônio Zanto, relator. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 198/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, objetiva declarar de uti:i~a~e públ~ca_ o 
Centro Infantil Mãe Chica, com sede no Mun1c1p1o de Claud10. 

Publicado, o projeto foi submetido à apreciaç~o da Comissão 
de Constituição e Justiça, que conclu1u por sua 
juridicidade, ~~nstitucionalidade e legalidade. 

Agora, vem a ~atéria a esta Comissão par~ o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, nos termos regimenta1s. 

Fundamentação 
O referido Centro tem por finalidade abrigar crianças ~e 

famílias carentes, com o objetivo de permitir que seus pa1s 
exerçam suas atividades profissionais. . _ 

A entidade educa as crianças e lhes fornece al1mentaçao e 
orienta os pais no trabalho educativo. . . _ 

Pelas atividades desenvolvidas, a inst1tu1çao merece ser 
declarada de utilidade pública. 

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

nQ 198/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI -No 209/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório _ 
A propos1çao em exame, do Deputado Wan~erle~ Avila, visa a 

declarar de utilidade pública a Fundaçao Sao Vicente de 
Paulo, com sede no Município de Paraopeba. . . _ 

Examinada a matéria pela Comissão de C?nst~tu1çao e 
Justiça, que não encontrou óbice à sua tram1taçao: vem_o 
projeto a esta Comissão para o 1Q turno de del1beraçao 
conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A mencionada Fundação, de caráter fi:antró~i~o e 

beneficente, mantenedora dos serviços ass1stencla1s doa· 
Hospital São Vicente de Paulo, presta relevantes serviços 
população do município e da região. 

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 209/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NO 213/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

§~---------------------------------------------------



300 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Jorge Hannas, 

visa declarar _de. utilidade pública a Loja Maçônica 
Voluntários da Patr1a, com sede no Mur'cípio de Cataguases. 

Desarquivada, nos termos do art. 185 do Regimento Interno 
foi a proposição publicada e encaminhada, para exam~ 
preliminar: ~ Co~issão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou ob1ce a 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 
O meritório trabalho que a Loja Maçônica Voluntários da 

Pátria rea~iza de~tina-se não somente a estreitar os laços 
de fratern1dade ex1stentes entre as famílias maçônicas mas 
sobretudo, a incentivar a prática da filantropia e a difusã~ 
da cultura maçônica. 

Pelos relevantes serviços que a instituição vem prestando á 
sociedade cataguasense, concluímos ser justa a declaração de 
sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 213/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 216/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 216/95, do Deputado Carlos Pimenta 
visa a declarar de utilidade pública a Fundação Hospitala~ 
de Amparo ao Homem do Campo, com sede no Município de Manga. 

Examinada a matéria, preliminarmente, pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua 
tramitação, vem o projeto a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A referida Fundação, ~a~a o cumprimento de seus objetivos, 

vem desenvolvendo at1v1dades de assistência médico-
hospitalar junto à comunidade. 
Pela atuação na área da medicina preventiva e curativa, a 

entidade merece ser declarada de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 216/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 217/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o Projeto de Lei nQ 
217/95 pretende declarar de utilidade pública o Hospital 
Santa Maria Eterna, localizado no Município de Santa Maria 
do Suaçuí. 
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Publicado, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe, agora, 
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
conforme prescreve o Regimento Interno. 

. Fundamentação 
E do conhecimento de todos a situação de abandono em que se 

encontra a rede pública de saúde. Hospitais e postos de 
saúde carentes de recursos materiais e humanos são prova 
concreta do triste quadro da assistência no nosso País. 

O referido hospital faz jus à declaração de sua utilidade 
pública pelo meritório trabalho na área de saúde, 
desenvolvido junto a pessoas carentes e indigentes. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pelo aprovação do Projeto de 

Lei nQ 217/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJE7G DE LEI NQ 221/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto em tela 

visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Mantenedora do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão, 
com sede no Município de Gouveia. 

Desarquivada nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi a proposição publicada em 5/5/95 e encaminhada 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 do art. 104, I, 
"a'', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Cumprindo suas finalidades assistenciais, beneficentes e 

filantrópicas voltadas para a melhoria da saúde da população 
de Gouveia, justa se torna a declaração de utilidade pública 
que se pretende outorgar à Associação Mantenedora do 
Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão. 

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

Lei nQ 221/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 226/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 226/95, do Deputado Alencar da Silveira 

Júnior, visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária Santana da Vila Pinho com sede no Município.de 
Belo Horizonte. 

Publicada, foi a proposição encaminhada, 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 ela 
no 1Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos, que tem por objetivo a promoção da comunidade a 
que serve. Dessa forma, atua em defesa de seus direitos, 
propiciando-lhe programas culturais e sociais. 

Acreditamos, pois, ser a entidade merecedora do título de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do 

Projeto de Lei nc 226/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 81/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em exame, do Deputado Wanderley Ávila, 
propõe seja declarada de utilidade pública a Federação das 
Associações Comunitárias de Felício dos Santos. com sede no 
Município de Felício dos Santos. 

Aprovada a proposição no 1Q turno, em sua forma original, 
cabe a esta Comissão, no 2Q turno, deliberar conclusivamente 
sobre a matéria, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A entidade em exame tem a finalidade de congregar as 

associações comunitárias urbanas e rurais de Felício dos 
Santos, incentivando-as a desenvolver projetos que reduzam 
as desigualdades soc1a1s e minimizem os problemas das 
comunidades em que atuam. 

Dessa forma, a entidade merece o titulo declaratório de 
utilidade pública. 

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

nQ 81/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
-No 82/95 

Comissão de Sãúde e Ação Social 
Relatório · 

O projeto de lei em exame, do Deputado Marcelo Cecé, propõe 
seja declarada de utilidade pública a Associação Beneficente 
Cristã de Cultura, Esporte e Assistência Social - ABCC -. 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

Aprovada a proposição no lQ turno, em sua forma original, 
cabe a esta Comissão, no 2Q turno, deliberar conclusivamente 
sobre ela, nos termos do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A ABCC presta atendimento à comunidade em var1as áreas e 

procura suprir com o seu trabalho filantrópico as 
necessidades básicas da população. 

Pelo relevante trabalho realizado, faz a entidade jus ao 
título declaratório de utilidade pública. 

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

nQ 82/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 90/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei no 90/95, do Deputado Francisco Ramalho, 
objetiva declarar de-utilidade pública a Associação de Pais 
e Amigos do Excepcional de Iguatama - APAE -. com sede no 
Município de Iguatama. 

A proposição foi aprovada no 1Q turno com a Emenda nQ 1, 
desta Comissão, a quem cabe deliberar conclusivamente sobre 
a matéria para o 2Q turno, nos termos regimentais. 

Cabe-nos elaborar a redação do vencido, que é parte deste 
parecer, conforme dispõe o art. 196, § 1Q, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade em exame presta atendimento integral ao 

excepcional, promovendo o bem-estar e o ajustamento social 
do deficiente e também cooperando com as instituições 
públicas e particulares empenhadas nesse nobre trabalho 
filantrópico. 

Por isso. julgamos oportuno que a entidade seja declarada 
de utilidade pública. 

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

nQ 90/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 90/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
do Excepcional de Iguatama - APAE -. com sede no Município 
de Iguatama. 

Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 
de Pais e Amigos do Excepcional de Iguatama - APAE -. com 
sede no Município de Iguatama. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
-No 97/95 

Comissão de Sãúde e Ação Social 
Relatório 
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o projeto de lei em exame, da Deputada Elbe Brandão, propõe 
seja declarado de utilidade pública o Lar São Francisco de 
Assis, com sede no Município de Astolfo Dutra. 

Aprovada a proposição no 1Q turno, em sua forma original, 
compete a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria para o 2Q turno, cumprindc as disposições 
regimentais. 

Fundamentação 
o Lar São Francisco de Assis é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos que tem por objetivo amparar pessoas idosas, 
prestando-lhes auxílio para terem uma vida digna. 
Acreditamos, pois, ser a entidade merecedora do título de 

utilidade pública. 
Conclusão 

Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nQ 97/95 no 2Q turno, conforme proposto. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 99/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

o projeto de lei em exame, da Deputada Mar~~ Olívia, 
objetiva declarar de utilidade pública a Associaç2~ de Pais 
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Andrelândia -, com sede 
no Município de Andrelândia. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, cabe a 

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para 
0 2Q turno, nos termos regimentais, e atendendo ao disposto 
no art. 196, § 1Q, do Regimento Interno, compete-nos 
elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A entidade em exame tem como objetivo promover o bem- estar 

e a integração social do excepcional, realizando e 
estimulando a educação especial. 

Em virtude do desprendimento e da nobreza com que realiza o 
seu trabalho, a entidade merece ser reconhecida de utilidade 
pública. 

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

nQ 99/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Luiz António Zanto, relator. 

Redação do Vencido no lQ Turno 
PROJETO DE LEI No 99/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Andrelândía com sede no 
Município de Andrelândia. 

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

de País e Amigos dos Excepcionais - APAE de Andrelândia -, 
com sede no Município de Andrelândia. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrario. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1oo;s5 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei 
em epígrafe, que objetiva declarar de utilidade pública a 
Associação Assistencial Lar Santo António, com sede no 
Município de Sabinópolis, foi aprovado no 1Q turno, na forma 
origina 1. 

Cabe, agora, a esta 
sobre a matéria para 
regimentais. 

Comissão deliberar conclusivamente 
o 2Q turno, conforme disposições 

Fundamentação 
A mencionada entidade demonstra o seu espírito filantrópico 

praticando a assistência aos carentes e reduzindo as 
desigualdades soc1a1s com a criação de novas oportunidades 
de trabalho e, conseqüentemente, com o aumento da renda 
familiar de seus assistidos. Merece, por isso, a entidade o 
título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 100/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 127/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto 
127/95 objetiva declarar de utilidade pública o 
Particular de Coromandel, da Sociedade São Vicente 
com sede no Município de Coromandel. 

de Lei nQ 
Conselho 

de Paulo, 

Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma original, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade anteriormente citada orienta seus esforços para 

atividades beneficentes. Assim, visando à promoção humana e 
cristã, desenvolve programas de assistência moral, material 
e espiritual, razão pela qual renovamos o posicionamento 
anterior desta Comissão, favorável à declaração de sua 
utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 127/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 128/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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o projeto em epígrafe, do Deputado José Bonifácio, t~m por 
objetivo declarar de utilidade pública o Clube de Maes do 
Bairro Paulo VI, com sede no Município de Conselheiro 
Lafaiete. 
Aprovado o projeto no 1Q turn?, na forma proposta, cabe a 

esta Comissão deliberar conclus1vamente sobre a matéria no 
2Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do Regimento 
Interno. Fundamentação 
A entidade mencionada, de caráter beneficente, direciona 

seus trabalhos para a prestação de serviços na área médico-
odontológica a seus associados e_d~pendentes. . 

Dessa forma, reiteramos o pos1c1onamento anter1or desta 
Comissão, favorável à declaração de utilidade pública da 
instituição. Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 128/95 no 2Q turno, ~a forma apresentada. 
Sala das Comissões, 12 de Junho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 135/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

o projeto em análise. do Deputado Wanderley Ávila, tem por 
finalidade declarar de utilidade pública a entidade Recanto 
Salvador Pires, com sede no Município de Santa Maria de 
Itabira. 
Aprovado no 1Q turno _na fo~ma propos~a. vem o projeto a 

esta comissão para del1beraçao conclus1va no 2Q turno, nos 
termos do art. 104, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade acima citada tem seus objetivos voltados para a 

prática da caridade cristã e para a assistência social. Para 
levar avante esse trabalho, mantém estabelecimentos 
destinados a abrigar pessoas idosas e presta assistência 
médica, dentària e moral aos necessitados que a procuram. 

Dessa forma, reiteramos o pronunciamento anterior desta 
comissão favorável à declaração de utilidade pública da 
entidade. 

Conclusão 
Mediante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 135/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 142/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Simão Pedro Toledo, o Projeto de Lei 
nQ 142/95 tem por escopo declarar de utilidade pública a 
entidade Obra Unida Santa Luiza de Marilac de Pouso Alegre 
da Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP -, com sede no 
Município de Pouso Alegre. 
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Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para 
o 2Q turno, nos termos 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 
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a 

matéria, entendemos ser pertinente declarar de utilidade 
pública a entidade mencionada, tendo em vista a relevância 
de seus trabalhos na área assistencial. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 142/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

Redação do Vencido no 10 Turno 
PROJETO DE LEI No 142/95 

Declara de utilidade pública a entidade Obra Unida Santa 
Luiza de Marilac de Pouso Alegre da Sociedade de São Vicente 
de Paulo- SSVP -, com sede no Município de Pouso Alegre. 

A Assemt'éia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilic~de pública a entidade 

Obra Unida Santa Luíza de Marilac ~e Pouso Alegre da 
Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP -, com sede no 
Município de Pouso Alegre. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 143/95 

O projeto de 
pretende seja 
Comunitária do 
Ipatinga. 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

lei em tela, do Deputado Ajalmar Silva, 
declarada de utilidade pública a Associação 
Bairro Betânia, com sede no Município de 

Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre ele no 2Q turno, 
cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
A mencionada associação é uma entidade civil com 

personalidade jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos. Tem por finalidade organizar e promover 
campanhas, cursos e mutirões na localidade onde atua, bem 
como identificar os problemas comunitários e encaminhá-los 
aos órgãos públicos. 

Em razão dessas considerações, julgamos ser a entidade 
merecedora do titulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 143/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Luiz António Zanto, relator. 



PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 145/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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O Projeto de Lei nQ 145/95, da Deputada Maria Olívia, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de São Tiago -, com 
sede no Município de São Tiago. 
o projeto foi aprovado no 1Q turno, com a Emenda ng 1. Cabe 

agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele no 
2Q turno, na forma regimental. 
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 tem por finalidade prestar 

assistência moral e material ao excepcional necessitado. 
Procura, ainda, promover estudos, conferências e palestras 
sobre os problemas do excepcional e os meios para resolvê-
los. 
Dessa forma, julgamos oportuno 

declarada de utilidade pública. 
Conclusão 

que a entidade seja 

Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 145/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 145/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais APAE de São Tiago com sede no 
Município de São Tiago. 

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

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de São Tiago -. com 
sede no Município de São Tiago. 
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 147/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
A proposição em análise, do Deputado Wanderley Ávila, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de São Gonçalo do 
Sapucai -, com sede no Município de São Gonçalo do Sapucai. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emendas. cabe a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, cumprindo os trâmites regimentais. 

A mencionada 
a reabilitação 
integração na 

Fundamentação 
entidade empreende atividades orientadas para 
e a educação do excepcional, promovendo sua 

sociedade por meio da criação e manutenção de 
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escolas especializadas, da promoção de atividades de lazer e 
de oportunidades de trabalho. 

Não havendo dúvida quanto à relevância do 
realiza, consideramos oportuna e meritória a 
título declaratório de utilidade pública à 
Gonçalo do Sapucaí. 

Conclusão 

trabalho que 
concessão do 

APAE de São 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 147/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 150/95 

C~missão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em anàlise, do Deputado Paulo Pettersen, 
pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho 
Federal dos Pastores do Brasil CFPB com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Aprovado no 1Q turno, sem emenda, o projeto submete-se, 
agora, ao 2Q turno de deliberação conclusiva desta Comissão, 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O mencionado conselho é uma entidade civil sem fins 

lucrativos, que visa, primordialmente, à congregação dos 
pastores e presbíteros do Brasil, bem como à criação e à 
manute-ção de casas de apoio ao menor. 

Funcionando regularmente há mais de dois anos, a entidade 
tem prestado inestimáveis serviços à comunidade, com o 
objetivo de atenuar as diferenças sociais. 

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

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos favorável à aprovação do 

Projeto -~ Lei nQ 150/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala d~' :omissões, 12 de junho de 1995. 
Luiz A~:onio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 151/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

A proposição em análise, do Deputado Ronaldo Vasconc=ilos, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Creche Menino 
Jesus, com sede no Município de São Gotardo. 

Aprovado no 1Q turno, sem emenda, o projeto submete-se, 
agora, ao 2Q turno de deliberação conclusiva desta Comissão, 
na forma regimental. 

Fundamentação 
A mencionada creche, de natureza beneficente e 

assistencial, tem empreendido ações visando a amparar 
crianças carentes, assegurando-lhes os cuidados necessários 
para o desenvolvimento físico, psicossocial, mental e 
afetivo. 
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Por suas 
entidade 
pública. 

atividades de reconhecida relevância social, a 
faz jus ao titulo declaratório de utilidade 

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

nQ 151/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 152/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

A propos1çao em análise, do Deputado Antônio Júlio, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Pitangui -. com 
sede no Município de Pitangui. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, cumprindo as determinações regimentais. 

Fundamentação 
A mencionada Associação tem por fim a promoção de 

atividades, no âmbito municipal, que visem a assegurar o 
bem-estar do excepcional. Outrossim, pleiteia medidas 
normativas e administrativas junto ao poder público, as 
quais possibilitem o tratamento, a educação, a habilitação e 
a inserção do excepcional na sociedade. 
Acreditamos, pois, ser a APAE de Pitangui merecedora do 

título declaratório de utilidade pública. 
Conclusão 

Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 152/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 153/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

A proposição em tela, do Deputado Antônio Júlio, pretende 
seja declarada de utilidade pública a Roda da Amizade das 
Senhoras dos Rotarianos de Lavras, com sede no Município de 
Lavras. 

Após a aprovação do projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para 
o 2Q turno, cumprindo as determinações regimentais. 

Fundamentação 
o cunho social do trabalho realizado pela referida entidade 

fica evidenciado pela assistência prestada aos carentes e à 
população de baixa renda. A mencionada associação cria, 
ainda, programas para manutenção e administração de 
atividades educativas e culturais. 

Por se reconhecer a relevância das atividades que 
desenvolve, a entidade faz jus ao título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 153/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NO 154/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

A proposição em análise, do Deputado João Batista de 
Oliveira, pretende seja declarada de utilidade pública a 
Associação dos Doentes Renais Crônicos de Juiz de Fora -
ADRCJF -. com sede no Município de Juiz de Fora. 

O projeto foi aprovado no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. Cabe a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre a matéria para o 2Q turno, 
cumprindo os 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 uma entidade filantrópica de 

cunho assistencial que tem empreendido ações pela melhoria 
das condições de vida dos portadores de doenças renais e 
pela defesa de seus interesse~. _ . . . . . 

A outorga do titulo declaratorio d~ ut1l1dade publ1ca_v,r~, 
por certo, facilitar a luta da ent1dade para a consol1daçao 
dos seus ideais. 

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

nQ 154/95 no 2Q turno, na forma do vencido do 1Q turno. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 154/95 

Declara de utilidade pública a Associação dos Doentes 
Renais Crônicos de Juiz de Fora- ADRCJF-, com sede no 
Município de Juiz de Fora. 

A A-~embléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Ar: 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Doentes Renais Crônicos de Juiz de Fora- ADRCJF-, 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 

PARECER PARA O 
disposições em contrário. 
2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 188/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 

exame. que pretende declarar de utilidade pública a 
Assoc'ação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de 
Perdizes -. com sede no Município de Perdizes, foi aprovado 
no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, desta Comissão, à qual cabe 
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deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, em 
cumprimento às disposições regimentais. 

Nos termos do§ 1Q do art. 196 do Regimento Interno, 
elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de 

utilidade pública presta atendimento a deficientes físicos e 
mentais, tendo como principal objetivo o de promover sua 
reabilitação e integração na sociedade. Para tanto, 
desenvolve trabalho especializado e treinamento de pessoal 
para atuar no campo da educação dos excepcionais. 
Pelos relevantes serviços que a referida Associação vem 

prestando à população do Município de Perdizes, concluímos 
ser justa a declaração de sua utilidade pública. 

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

nQ 188/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 188/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Perdizes -, com sede no Município 
de Perdizes. 
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 Perdizes-, com 
sede no Município de Perdizes. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 189/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório o projeto de lei em epígrafe, do Deputado Francisco 

Ramalho, declara de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de Bueno Brandão -, com sede 
no Município de Bueno Brandão. 
Aprovada a proposição no 1Q turno, sem emenda, compete a 

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela no 2Q 
turno, conforme prescreve o Regimento Interno. 

Fundamentação 
Entidade sem fins lucrativos, a citada Associação tem por 

escopo fundamental a educação, o desenvolvimento e o 
ajustamento social da criança excepcional. 

Como vemos, é indiscutível o mérito do trabalho que vem 
realizando, o que justifica plenamente a declaração de sua 
utilidade pública. 

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

nQ 189/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
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Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 
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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 12 DE JUNHO DE 1995 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

SUMÁRIO: ABERTURA- 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 
Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 305/95 
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo 
Nascimento, Alencar da Silveira Júnior e Irani Barbosa 
Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 20h14min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús - Rêmolo Aloise- Aílton Vilela- Alenca~ 

da Silveira Júnior- Almir Cardoso - Anivaldo Antônio 
Antônio Andrade - Arnaldo Penna - Carlos Murta Dinis 
Pinheiro - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - João Leite - José Bonifácio -
José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira- Luiz 
Antônio Zanto -Marco Régis- Mauri Torres- Olinto Godinho 
- Paulo Piau - Paulo Schettino - Sebastião Costa - Sebastião 
Helvécio. 
o Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) -A lista de 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

Ata 
-o Deputado Paulo Schettino, 2Q-Secretário "ad hoc", 

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

Correspondência 
-o Deputado Alencar da Silveira Júnior, 1Q-Secretário "ad 

hoc", lê a seguinte correspondência: 
"OFÍCIO* 

Ouro Preto, 8 de junho de 1995. 
Senhor Presidente, 
Renovo a Vossa Excelência a confiança do Município e do 

Povo de Ouro Preto no elevado espírito público dessa 
Presidência e do Legislativo Mineiro, no sentido de não ser 
autorizada a realização de plebiscito no Distrito de 
Cachoeira do Campo, com vistas à emancipação. 

Cachoeira do Campo é um dos onze Distritos do Município de 
Ouro Preto. Localiza-se no centro geográfico do Município, 
limitando-se com Distritos de Ouro Preto por todos os lados. 
Sua separação caracterizaria, portanto, inaceitável atentado 
à integridade e unidade do Município de Ouro Preto. 

z 
õ 
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A Assembléia Legislativa de Minas, nascida em Ouro Preto, 
certamente haverá de evitar essa terrível agressão à Cidade 
Patrimônio Cultural da Humanidade. A divisão de Ouro Preto 
teria lamentáveis repercussões no Pais e no Exterior, 
especialmente através da Organizac~o das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura, u~~sco. que acompanha, com 
preocupação, a tentativa de mutilação do Município de Ouro 
Preto. 
Contanto com a lúcida visão de Vossa Excelência e dos 

ilustres Pares, atenciosamente, 
Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Prefeito de Ouro Preto. 
- A Comissão de Assuntos Municipais. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

"OFÍCIO* 
junho de 1995. Esmeraldas, 2 de 

Senhor Deputado, 
Tendo tomado conhecimento de que tramita por esta egrégia 

Casa pedido de emancipação dos povoados de Melo .Viana e 
Tijuco, que seriam desmembrados do município de Esmeraldas, 
vimos manifestar nossa total oposição a tal pleito. 

O município de Esmeraldas. que hoje integra a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, é um município de muito 
pouca renda, sendo esta arrecadada principalmente da 
exploração agropecuária, especialmente pecuária leiteira, 
que se vislumbra em toda a sua extensão territorial. Retirar 
uma parte do nosso município para se criar um novo município 
seria dividir a pobreza em dois, o que é um absurdo. 

Os povoados de Melo Viana e Tijuco são importantíssimos 
para compor a hoje pequena renda dO nosso município, têm 
pequena população, nenhuma indústria, infra-estrutura 
precaríssima e desprovidos de qualquer comércio, o que lhes 
impossibilita a pretensão de se emanciparem. Mas, no 
contexto geral, fazem falta à unidade do município. 

O projeto de emancipação apresentado não pode vingar sob 
pena de tornar o município de Esmeraldas inviável. 
Solicitando de v. Exa. que se una à nossa campanha contra a 

divisão do nosso município de Esmeralda:. despedimo-nos. 
Atenciosamente, . 
Francisco José Rezende dos Santos, Presidente do Sindicato 

Rural de Esmeraldas." 
- À Comissão de Assuntos Municipais. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Fernando Alberto Diniz, Deputado Federal, 

que será 
ao Projeto 

agradec~ndo convite para participar da reun1ao 
realizada para tratar de assuntos relacionados 
Jaíba. (- À Comissão Especial - Projeto Jaiba.) 

Do Sr. Sílvio Mitre, Secretário da Habitação, informando, 
em atenção a requerimento do Deputado Durval Ângelo 
(expedição de títulos de propriedade dos lotes do Bairro 
Jardim das Alterosas, em Betim), que, tão logo o Estado 
obtenha a propriedade da referida área, aquela Secretaria 
apresentará proposta para titulação dos moradores, com base 
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no cadastramento soc1o-econom1co que já está sendo feito 
pela Prefeitura de Betim. 

Do Sr. Eduardo Farias, Deputado à Assembléia Legislativa de 
Pernambuco, agradecendo convite para participar do encontro 
em prol da revitalização. ço rio São Francisco, a ser 
realizado por esta Casa. (-A CIPE- São Francisco.) 

Do Sr. Amir Pedro de Melo, Presidente da Câmara Municipal 
de vazante. parabenizando esta Assembléia pelos resultados 
obtidos na audiência pública regional do Noroeste, ocorrida 
em Unaí, e postulando seja a próxima audiência realizada em 
Vazante. 

Do Sr. Walter Arantes Guimarães, Presidente da Câmara 
Municipal de Ituiutaba, encaminhando cópia de requerimentc 
da Vereadora Neuza dos Reis Domingues Souza, deferido pel2 
Presidência daquela Casa, em que solicita seja enviado 
ofício a esta Assembléia a fim de que se realize audiência 
pública regional naquele município, em 1996. 

Do Sr. Haroldo Vitor de Azevedo Santos, Assessor da 
Subchefia de Relações Intergovernamentais da Casa Civil da 
Presidência da República, acusando o recebimento do Ofício 
nQ 651/95/SGM, que encaminhou requerimento do Deputado 
Ibrahim Jacob, e informando que o expediente foi enviado ao 
Ministério da Fazenda, para exame. 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Márcio Reinaldo Moreira, Antônio do Valle e Marcos 

Lima, Deputados Federais, e Mauro Roberto S. de 
Vasconcellos, Diretor-Geral do DER-MG, agradecendo convite 
para participar da reunião especial em homenagem à PMMG. 

Do Sr. Francelino Pereira. Senador da República, 
agradecendo a remessa, por esta Casa, dos exemplares da 
publicação "Resultados Eleitora!s- Eleições de 1994". 

CARTOES 
Do Sr. Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura, 

agradecendo o envio, por esta Casa, dos exemplares da 
publicação "Resultados Eleitorais- Eleições de 1994". 

Dos Srs. Cláudio Mourão, Secretário de Administração, e 
Rubens Machado de Lacerda, Corregedor-Geral de Justiça, 
agradecendo convite para participar da reunião especial em 
homenagem à PMMG. 
o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos :a~a a la fase do 
Pequeno Expediente. 

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

proposição: 
PROJETO DE LEI No 305/95 

Dá a denominação de Anel Rodoviário Deputado Pedro de 
Tassis ao anel rodoviário de Governador Valadares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O anel rodoviário de Governador Valadares, que 

liga a BR-381 à BR-259, passa a denominar-se Anel Rodoviário 
Deputado Pedro de Tassis. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

z 
G 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de maio de 1995. 
Bonifácio Mourão 
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Justificação: O referido anel rodoviário sempre foi um 
sonho e um reclamo dos valadarenses. Para conseguir tal 
obra, todos os políticos da região se empenharam, mas 
ninguém mais valorosa e incansavelmente que o Deputado 
Federal Pedro de Tassis. 
Filho de tradicional família, ele nasceu em 6/5/38, em 

castelo, Espírito Santo. Seu pai. Ivo de Tassis, filho de 
descendentes de austríacos, em 30/1/38, aportou no novo 
eldorado que se anunciava ser Figueira, lugar promissor para 
quem desejava criar a família, fazer sucesso e prosperar. Em 
setembro daquele mesmo ano, ele trouxe a esposa, D. Josefina 
Perim Tassis, e os filhos, Ismael, Ivete e Pedro. Viveu em 
Governador Valadares como marceneiro. Lá nasceram os filhos 
Ivan, Ivanor, Ivaldo, Ivolmar, Itamar, Ildemar, Ivana e Ivo. 
Falecendo o Sr. Ivo em 13/3/74, o comando da família passou 
à brava D. Josefina. 

Despontou o filho Pedro como líder político e empresário de 
sucesso. Casou-se, em 5/10/63, com Magda Maraslis, com quem 
teve três filhos. Desde os 20 anos, iniciou novo ciclo de 
vida, dedicando-se de corpo e alma à política. Candidato a 
vereador pelo PSP, partido de Adernar de Barros, conseguiu 
eleger-se com a segunda votação mais expressiva da época, em 
1962. O então mais jovem Vereador de Governador Valadares 
acumulou 11% dos votos válidos nas 230 urnas da cidade, 
perdendo, apenas, para outro grande cidadão. o Vereador 
Raimundo Rezende. Valadarense apaixonado, tentou, por duas 
vezes, elegc·-se Prefeito e conseguiu boa votação. Eleito 
Deputado Fecs~al, cumpria seu primeiro mandato. 

Como empresário, sempre acreditou no potencial de Valadares 
e teve como referencial dois grandes empreendimentos. Em 
1968, construiu o Hotel Realminas, o mais moderno do 
interior do Estado, inaugurado pelo ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek, que foi à cidade, especialmente, para cortar a 
fita inaugural. Seu segundo grande empreendimento foi a 
construção do terminal rodoviário, também inaugurado, em 
1970, especialmente, por políticos de peso, como Tancredo 
Neves e Renato Azeredo, pai do atual Governador de Minas, 
ambos do MDB, partido ao qual se filiara Pedro de Tassis. 
Graças à rodoviária nova, o fluxo turístico da cidade 
aumentou consideravelmente, passando de 20 mil para 60 mil 
embarques por mês, o que representou uma fonte de 
arrecadação de impostos e de geração de empregos para o 
município. 

Como Deputado Federal, eleito pelo PMDB, com mais de 28 mil 
votos, Pedro de Tassis teve sua atuação sempre voltada para 
a região que nele confiou. Sempre brincava dizendo que fora 
eleito pelo voto distrital do Leste do Estado. Dessa forma, 
batalhou pela sua região, conseguindo, como relator na 
Comissão Mista do Orçamento no Congresso Nacional, destinar 
um montante de US$110.000.000,00 para as estradas do vale do 
rio Doce. Foi nessa Comissão, à qual dizia ter tido acesso 
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depois de muito trabalho, que começou a desenvolver o 
projeto de implantação do referido anel rodoviário, 
testemunho do trabalho de um Deputado dedicado à sua gente. 
Essa obra completou a infra-estrutura rodoviária da região, 
eliminando pontos críticos do tráfego de veículos pesados e 
interligando as Rodovias BR-381 e BR-259. 

Ao final de 1993, Pedro de Tassis procurou um médico, por 
causa de complicações de saúde e teve um diagnóstico 
macabro. Entretanto, como na política, na vida, o sonho não 
se acaba, e ele resolveu apostar na tecnologia, nos avanços 
da ciência e da medicina. Após um tratamento obstinado, teve 
a sensação de encontrar-se totalmente curado, o que o levou 
a novamente enfrentar as urnas. Lançou-se candidato à 
reeleição, mas o guerreiro foi vencido pela morte no dia 19 
de janeiro próximo passado. 

Por tudo que representou para Governador Valadares, Pedro 
de Tassis merece ser lembrado também pelo poder público, 
razão pela qual aguardo de meus nobres pares apoio à 
aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões 

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

Oradores Inscritos 

de Justiça, para 
Pública, para 

art. 104, inciso 

o Sr. Presidente -
Nascimento. 

Com a palavra, o Deputado Geraldo 

o Deputado Geraldo Nascimento* Sr. Presidente. Srs. 
Deputados, senhores funcionários; hoje, recebemc~. no 
gabinete, os companheiros do Sindicato dos Trabalhadores da 
Empresa Fabril Mascarenhas, que está localizada em 
Alvinópolis. o boletim da empresa diz aos funcionários que, diante da 
agressão sofrida pelos Srs. Júlio Alves Mascarenhas, José 
Júlio Mascarenhas Neto, Waldir Miranda e Cristiano 
Mascarenhas Dinis Neto, respectivamente, Vice-Presidente do 
Conselho de Reposição, Diretor Industrial, Gerente-Geral e 
Gerente Administrativo, pelo piquete de greve em frente à 
fábrica (ele está dizendo que a greve, que já acontece por 
mais de 30 dias, deve-se ao grande piquete que está sendo 
feito em frente à Fabril, única empresa em Alvinópolis), no 
dia 10/6/95, a administração da Fabril Mascarenhas tomou as 
seguintes deliberações: 1Q- demitir, por justa causa, os 
funcionários da companhia que participaram da agressão; 2Q-
processar os agressores, inclusive os que não são 
funcionários da companhia; 3Q requerer, no Tribunal 
Regional do Trabalho, a abusividade da greve; 4Q - retirar a 
proposta de salários recusada pela assembléia de 8 de junho, 
conforme comunicação do sindicato. Vou fazer um comentário. 
o salário que o Júlio está oferecendo é de 1,2. Isso foi 
defendido pela direção do sindicato, e todos os funcionários 
preferiram continuar em greve, pois, trabalhando para os 
pequenos produtores, estão ganhando R$5,00 por dia, 
enquanto, na fábrica, se fizermos as contas, veremos que não 
ganham R$3,00 ao dia; 5Q - acatar e cumprir a sentença do 
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Tribunal Regional do Trabalho, que julgará o dissídio 
coletivo, em data próxima; 6Q- declarar que a fábrica de 
Alvinópolis não poderá continuar inativa depois de 32 dias 
de greve; 7Q - convocar todos os seus funcionários para a 
volta ao trabalho dia 14/6/95, a partir das 5 horas, nos 
seus respectivos horários; 8Q- informar que haverá proteção 
legal para garantir o acesso ao trabalho. 
Peço licença para colocar sucintamente o que eõ:á 

acontecendo em Alvinópolis. Vou ler resumidamente o bolecim 
do sindicato. (- Lê:) 

**"Prezado senhor, 
Hoje, mais ou menos às 18 horas. nós, Diretores do 

Sindicato, operariado, simpatizantes e grande parte do povo 
de Alvinópolis, estávamos concentrados na Praça Cel. 
Arisc'jes Mascarenhas, quando, inopinadamente, o Major Roque 
Navar-o, acompanhado de uma tropa de choque com mais de 100 
homens, invadiu a dita praça e, num ato estranho, sem nenhum 
motivo, prendeu o Presidente do Sindicato, Sr. Adão Máximo 
Trindade, e o Diretor do Conselho Fiscal, Sr. Maurílio Bento 
Batista. Para espanto nosso, ao invés de levá-los para a 
delegacia de policia ou para o quartel militar, levou-os, 
pasmem, Srs. Deputados, para a BR, onde pressionaram os 
dois. O lugar onde os Diretores do Sindicato ficaram não 
tinha nenhuma iluminação e é um local deserto, que não é 
apropriado para o fim que lhe destinou o Major Roque 
Navarro." 

É importante frisar que a greve em Alvinópolis transcorre 
em um clima de ordem, é legal e está sendo apreciada pelo 
Tribunal Regional do Trabalho. 

O Sr. Júlio insiste em convocar os tr~:alhadores de 
Alvinópol is, daquelas empresas onde existe um grande 
operariado de menores, para poder colocar a máquina em 
funcionamento. O que ele fez, isto sim, foi tentar jogar o 
povo, o sindicato e os grevistas contra a policia, que, 
infelizmente, embarcou no jogo sujo dos dirigentes daquela 
empresa. 
Srs. Deputados, público presente, infelizmente, neste 

momento, quando estamos todos vivendo momentos difíceis 
neste País, ainda existem empresários que pagam R$70,00 de 
salário aos seus funcionários, quando o salário mínimo é de 
R$100,00. Peço justiça. Muito obrigado . 

* - Sem revisão do orador . 
**-Publicado de acordo com o texto original. 
o Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Alencar da 

Silveira Júnior. 
o Deputado Alencar da Silveira Júnior* -Sr. Presidente, 

Srs. Deputados, no último sábado fui convidado por um 
companheiro de partido, ex-Prefeito de Jacutinga e suplente 
de Deputado Estadual. com quase 15 mil votos, para, ao lado 
do Deputado Paulo Heslander, majoritário naquela cidade, 
conhecer Jacutinga e participar da inauguração da 19ª 
FESTIMALHAS. 

Fiquei surpreso, 
comprovar que ela é 

pois não conhecia Jacutinga e pude 
um exemplo para todos os municípios 
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deste País. Jacutinga, hoje, tem quase 700 malharias, o que 
dá uma boa renda para a cidade e gera um número de empregos 
muito grande. A geração de empregos ali, sem dúvida nenhuma, 
foi resultado do trabalho de empresários que tiveram 
parceria com a Prefeitura, tiveram condições de realizar 
algo em beneficio da cidade. Segundo o Prefeito Nonô, não 
falta emprego na cidade, mas sim, mão-de-obra. 

Não posso deixar de registrar que outros membros desta Casa 
estiveram presentes em Jacutinga: o Deputado Bilac Pinto e o 
Secretário José Militão. Sr. Presidente, faço, nesta 
tribuna, um apelo ao Governador Eduardo Azeredo a fim de que 
envie a Jacutinga Secretários, assessores, homens do Governo 
para trazerem daquela cidade experiências que deram certo lá 
e, sem dúvida, poderão dar certo em outros pontos de Minas 
Gerais .. 

Faço um convite ao povo mineiro, às pessoas que têm o 
costume de fazer compras em outros Estados, como em 
Petrópolis, no Rio de Janeiro, para que passem a comprar em 
Jacutinga, deixando riquezas em Minas Gerais. Lembro, 
também, que no último sábado, em Jacutinga, havia mais de 
500 ônibus, não só de Minas Gerais, mas de vários Estados, a 
maior parte de São Paulo, e as pessoas estavam fazendo 
compras. São riquezas para Minas Gerais, e isso é muito bom. 

Na despedida, o Sr. Prefeito me falou sobre um problema: 
uma ponte no centro da cidade estava caindo, podendo 
atrapalhar, e muito, todo o trânsito local. o Prefeito me disse que todo político faz um discurso 
depois que ganha e faz um curso para ficar enrolando. Eu 
disse ao Prefeito que onde eu faço política isso não 
acontece. Ele deve procurar quem foi votado lá. Disse a ele 
que teríamos que mudar o costume dos políticos das regiões 
onde isso acontece. O Brasil está mudando, e já existe um 
tipo novo de político. Apesar de não ter sido votado ali, eu 
poderia fazer pessoalmente uma solicitação ao Secretário de 
Obras, Sr. Israel Pinheiro Filho, no sentido de que ajudasse 
imediatamente a cidade de Jacutinga. 
Aproveito a oportunidade para parabenizar a Prefeitura 

local e a Associação Comercial pelo apoio e competência na 
realização da feira. Parabenizo também o Governo do Estado, 
o DENTEL e a TELEMIG pela instalação, no último sábado, de 
mais dois telefones no Município de Jacutinga. Hoje, o homem 
assiste pela TV a um jogo no Japão, e não seria justo 
deixarmos cidades de Minas Gerais sem comunicação a 50km de 
distância. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa. 
o Deputado Irant Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

para não perder o costume de vir à tribuna, ocupo-a hoje 
para dizer o seguinte: a Ministra da Indústria 
Automobilística Paulista, Dorothea Werneck, não satisfeita 
com o que aprontou com a indústria mineira, vem agora, junto 
com o Governo, tentar estabelecer cotas de importação de 
veículos para as importadoras de automóveis. 
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Vejam bem: com a troca de moeda das grandes montadoras com 
a importação, é óbvio que todos os pequenos importadores de 
veiculas vão quebrar, e foram eles que iniciaram o processo 
de importação, com muitas dificuldades, tateando o mercado, 
aventurando-se. Hoje são eles também os maiores 
prejudicados. 
Gostaria de fazer aqui este alerta, porque a Ministra 

Dorothea Werneck foi indicação do então todo poderoso 
Presidente do PMDB, Sr. Pimenta da Veiga, naturalmente com o 
apoio do nosso Governador, e hoje o que ela està fazendo com 
Minas Gerais não deixa dúvida de que é Ministra da Indústria 
Automobilística Paulista. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

Questão de Ordem 
o Deputado Irani Barbosa Sr. Presidente, solicito o 

encerramento da reunião por falta de "quorum". 
ENCERRAMENTO 

o Sr. Presidente - A Presidência, verificando de plano a 
inexistência de número regimental para a continuação dos 
trabalhos, encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
ordinária deliberativa de amanhã, dia 13, 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 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DA 13ª LEGISLATURA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLAT!VA, REALIZADA EM SETE LAGOAS, ~OS DIAS 4 
e 5 DE MAIO DE 1SS5, DESTINADA A OUVIR O ~DOER PUBLICO E A 
SOCIEDADE ORGANIZADA DA PARTE DA REGIAO CENTRAL, QUE 
COMPREENDE AS MICRORREGIÕES DE SETE LAGOAS, CURVELO, 
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, DIAMANTINA E TRÊS MARIAS 

Módulo I 
Às treze horas do dia quatro de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco, no auditório da Fundação Educacional 
Monsenhor Messias, em Sete Lagoas, comparecem os Deputados 
Wanderley Ávila, Sebastião Navarro Vieira, Ermano Batista, 
Alencar da Silveira Júnior, Antônio Andrade, Carlos Pimenta, 
Francisco Ramalho, Marcelo Cecé, Miguel Martini e Raul Lima 
Neto. Com a presença de dez Deputados, o Presidente, 
Deputado Ermano Batista, declara aberta a audiênçia e 
convida a tomar assento à Mesa o Deputado Wanderley Avila, 
1Q-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, o Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, 2Q-Vice-Presidente; o Deputao~ 
Marcelo Cecé, majoritário da cidade de Sete Lagoas; o Sr 
Múcio José Reis Júnior, Prefeito Municipal de Sete Lagoas; o 
Vereador Fábio Álvares Cabral, Presidente da Câmara 
Municipal de Sete Lagoas; Sr. Marcos Pestana, Secretário 
Adjunto de Planejamento e Coordenação Geral; o Sr. Luiz 
Carlos Elói, Assessor da Presidência do Tribunal de Justiça 
para Assuntos Legislativos; e o Conselheiro João Bosco Murta 
Lage, Vice-Presidente do Tribunal de Contas. Isso posto, a 
Presidência registra a presenc~. no recinto, do Sr. Gilson 
Assis Dayrel 1, Subchefe de R~iações Intergovernamentais, 
representando o Ministro Clóvis Carvalho, e profere palavras 
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alusivas ao evento, após o quê suscitam questões de ordem os 
Prefeitos de Abaeté e de Três Marias, prontamente 
respondidas pela Presidência. A seguir, fazem suas 
exposições os representantes dos Tribunais de Justiça e de 
Contas e da SEPLAN, respectivamente, o primeiro, o segundo e 
o terceiro expositores, e o Prefeito de Sete Lagoas. 
Encerrada a 1a parte do Módulo I, o Deputado Ermano Batista 
esclarece aos participantes como deverão apresentar e 
justificar as propostas do seu município. Isso posto, fazem 
uso da palavra os representantes dos Municípios de Abaeté, 
Alvorada de Minas, Araçaí, Augusto de Lima, Baldim, 
Biquinhas, Buenópolis, Caetanópolis, Capim Branco, Cedro do 
Abaeté, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, 
Corinto, Cordisburgo, Couto Magalhães de Minas, Curvelo, 
Datas, Diamantina, Dom Joaquim, Felício dos Santos, 
Felixlândia, Fortuna de Minas, Funilândia, Gouveia, Inhaúma, 
Inimutaba, Jabuticatubas, Jequitibá, Joaquim Felício, 
Maravilhas, Matozinhos, Monjolos, Morada Nova de Minas, 
Morro da Garça, Morro do Pilar, Paineiras, Papagaio, 
Paraopeba, Pequi, Pompéu, Presidente Juscelino, Presidente 
Kubitschek, Prudente de Morais, Santana de Pirapama, Santana 
do Riacho, Santo Hipólito, Senador Modestino Gonçalves, 
Serra Azul de Minas, Serro, Sete Lagoas e Três Marias. 
Cumprido o objetivo da reun1ao, a Presidência agradece a 
presença de todos, encerra o Módulo I e convida os 
participantes para a reunião do Módulo II, amanhã, dia 5, às 
9 horas, destinada à votação das dez propostas prioritárias 
para a região, bem como para a plenária final, também de 
amanhã, às 13h30min, destinada à discussão e ao ordenamento 
das dez propostas prioritárias e à eleição da comissão de 
representação que acompanhará os desdobramentos dos 
resultados desta audiência pública. Levanta-se a reunião. 

Módulo II 
Às nove horas do dia cinco de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem no auditório da Fundação 
Monsenhor Messias, em Sete Lagoas, os Deputados Maria José 
Haueisen, Ermano Batista, Ajalmar Silva, Alberto Pinto 
Coelho, Alencar da Silveira Júnior, Almir Cardoso, João 
Batista de Oliveira, Marcelo Gonçalves, Marcos Helênio e 
Raul Lima Neto. Com a presença de dez Deputados, o 
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara abertos os 
trabalhos do segundo módulo da reun1ao das Comissões 
Permanentes da Assembléia Legislativa, dos Poderes Executivo 
e Judiciário e do Tribunal de Contas, destinada à realização 
da 1a 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, do formulário para votação da comissão de 
representação, os quais deverão ser devolvidos à recepção 
nesta data, até às 11h30min, e do cartão de votação, a ser 
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usado à tarde; o 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 4, o Presidente lembra aos presentes 
que será eleita hoje a Comissão Regional de Representação, a 
qual acompanhará os desdobramentos das audiências púb11:as e 
será composta por até cinco representantes de c4:2des 
diferentes, para garantir maior representatividade. Dessa 
forma, nenhum município terá mais de um representante na 
referida Comissão. Os participantes poderão inscrever-se 
como candidatos a membros dessa Comissão, hoje, até às 
11h30min, até às 13h30min, poderão votar em cinco 
candidatos. Nesse instante, suscitam questões de ordem os 
representantes dos Municípios de Sete Lagoas, Baldim e Morro 
da Garça, prontamente respondidas pela Presidência, que, em 
seguida, suspende a reunião para entendimentos sobre as 
propostas a serem indicadas. Reabertos os trabalhos e 
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 13h30min, 
destinada à discussão e ao ordenamento das dez propostas 
prioritárias e à eleição da comissão de representação que 
acompanhará os desdobramentos dessa audiência pública. 
Levanta-se a reunião. 

Módulo III 
Às treze horas e trinta minutos do dia cinco de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco, no auditório da Fundação 
Educacional Monsenhor Messias, em Sete Lagoas, comparecem os 
Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Avila, Maria José 
Haueisen, Ermano Batista, Ajalmar Silva, Alberto Pinto 
Coelho, Alencar da Silveira Júnior, Almir Cardoso, João 
Batista de Oliveira, Leonídio Bouças, Marcelo Cecé, Marcelo 
Gonçalves, Marcos Helênio, Raul Lima Neto e Romeu Queiroz. 
Com a presença de 15 Deputados, o Presidente, Deputado 
Wanderley Ávila, declara aberto o Módulo III e convida a 
tomarem assento à mesa o Deputado Ermano Batista, 
Coordenador dos trabalhos, Conselheiro João Bosco Murta 
Lage, Vice-Presidente do Tribunal de Contas, o Sr. Múcio 
José Reis Júnior, Prefeito de Sete Lagoas, o Vereador Fábio 
Álvares Cabral, Presidente da Câmara Municipal de Sete 
Lagoas. Isso posto, a Presidência registra a presença, no 
recinto, dos Vereadores Elson Corrêa Barbosa, Ivone Andrade. 
José Roberto de Sousa, Raimundo Alves Gonçalves e Ronalc. 
Canabrava; dos Secretários Municipais Afrânio Avelar Marqu~ 
Ferreira, Leone Maciel Fonseca, João Pena Rodrigues, José 
Alfredo de Alencar Barreto, Geraldo Donizete de Carvalho, 
Rainy workman Afonso de Menezes, Luiz Gonçalves Tei~eira, 
Domingos Gilberto de Almeida, Cláudio Sérgio Romano, Angelo 
Gonçalves, Renato Reis Lobo de Vasconcelos, Rodrigo Paiva 
Andrade, Carlos Roberto Batista D'Moraes, Ovídio Teófilo 
Keller Rocha Pereira, Marcelo Azeredo Barbosa, Geraldo 
Fraga, Maria de Fátima de Mello Cassini, Maria Aparecida 
França Canabrava, Evandro Chartuni Mantovani, Eduardo 
Andrade Lanza e Francisco Timóteo Pereira; dos 



324 

representantes do Poder Judiciário, Ronaldo Filizola 
Guimarães, Maurício Coelho Pinto Filho, Adair Sebastião 
Alves e José Antônio Braga; dos Promotores de Justiça Ernane 
Geraldo Araújo, Sandra de Fátima Furlan, Paulo César 
Ferreira da Silva e Amaury Artimos; dos Delegados de Policia 
Eduardo Beti Menezes, Robson Lima Goy e Ivan Viana Alves; do 
Sr. Marcelo Vianna, Diretor-Geral de Ensino das Faculdades 
de Sete Lagoas; e do Sr. Paulo Rogério Campolina Paiva, 
Presidente da Fundação Monsenhor Messias. Ato contínuo, o 
Deputado Ermano Ba:~sta comunica aos participantes que foram 
selecionadas as P~~oostas nQs 19, 31, 51, 54, 58, 61, 141, 
145, 148 e 205, apresentadas, respectivamente, pelos 
Municípios de Santo Antônio do Itambé e Serra Azul de Minas; 
Maravilhas, Papagaios, Corinto, Diamantina, Monjolos, Santo 
Hipólito e Três Marias; Papagaios, Pequi e Pompéu; Senador 
Modestino Gonçalves; Abaeté; Diamantina; Felixlândia; 
Augusto de Lima e Conceição do Mato Dentro; e Sete Lagoas, e 
informa ainda como se dará o ordenamento dessas propostas. 
Isto posto, suscitam questões de ordem os Deputados Marcos 
Helênio e Raul Lima Neto; os representantes dos Municípios 
de Inimutaba, Santana do Riacho, Jabuticatubas, Baldim, Sete 
Lagoas, Santana do Pirapama, Felixlândia, Curvelo e 
Cordisburgo; e os representantes da MASF, da União de 
VerEadores de Minas Gerais e da Escola Estadual de 
Dia"-antina. Ato continuo, a Presidência suspende os 
trabalhos para que se façam os preparativos para a 2a parte 
da reunião. Reabertos os trabalhos, o Presidente, Deputado 
Agostinho Patrús, convida a tomarem assento à Mesa os Srs. 
Eduardo Azeredo, Governador do Estado; Clóvis de Barros 
carvalho, Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República; Desembargador Márcio Aristeu 
Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal de Justiça; Múcio 
José Reis Júnior. Prefeito de Sete Lagoas; vereador Fábio 
Álvares Cabral, Presidente da Câmara Municipal de Sete 
Lagoas; Ronaldo Filizola Guimarães, Juiz de Direito da 
Comarca de Sete Lagoas; e os Deputados Ermano Batista. Romeu 
Queiroz e Marcelo Cecé, respectivamente, Coordenador dos 
trabalhos, Líder do Governo e Deputado majoritário da 
região. Isso posto, o Presidente registra a presença, no 
recinto, dos Deputados José Militão e Tarcísio Henriques, e 
dos Srs. Carlos Eloy, Benjamin Campolina de Avelar Marques, 
José Carlos Amorim Sena, Castelar Modesto Guimarães, 
Berenice Menegale, Amilcar Vianna Martins e Aloisio Pimenta, 
e passa a Presidência ao Governador Eduardo Azeredo, que, na 
qualidade de Presidente de honra, faz sua saudação aos 
presentes. Os Prefeitos Geraldo da Conceição Ribeiro, Gilson 
carvalho de Sales, José Monteiro da Cunha Magalhães, Múcio 
José Reis e Carlos Geraldo Valadares, respectivamente, 
Presidentes da AMME, AMEV, AMAJE, AMAV e AMASF, apresentam 
as propostas das associações microrregionais. A seguir, 
fazem uso da palavra para defender o ordenamento das 
Propostas nQs 19, 31, 51, 54, 58, 61, 141, 145. 148 e 205, 
priorizadas no Módulo II, respectivamente. os Srs. José 
Monteiro da Cunha Magalhães, Juvenal Heráclito Barbosa, 
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Celso Almeida, Mário Reis Filgueiras, Geraldo Santos 
Bittencourt, Carlos Geraldo Valadares, Antônio Carlos 
Fernandes, Hemitério José da Silva, Wagner Saffe e Antônio 
Campolina França. Após a votação, as propostas receberam a 
seguinte ordem de priorização: 205 destinação de 
R$5.000.000,00 para a Irmandade Nossa Senhora das Graças. no 
Município de Sete Lagoas, para construção, complementação e 
reforma do seu complexo hospitalar; 145 - criação de escola 
agrotécnica em Felixlândia, como unidade da UEMG, 
utilizando-se as instalações da EPAMIG; 51 -asfaltamento da 
Rodovia MG-220, que liga Diamantina a Três Marias, por via 
de Corinto; 54 asfaltamento da MG-060, que liga os 
Municípios de Pompéu e Papagaios, e encampação pelo DER-MG, 
da estrada que liga os Municípios de Pompéu e Pitangui; 31 -
pavimentação da estrada que liga Maravilhas a Cachoeira da 
Prata; 141 -absorção da Faculdade de Filosofia e Letras de 
Diamantina- FAFIDIA -, pela UEMG; 19- melhoria do sistema 
de comunicação instalado no Pico do Itambé; 148 
implantação de universidade na região; 58 - asfaltamento de 
100km da estrada que liga Couto Magalhães de Minas a 
Itamarandiba, passando por Senador ~destino Gonçalves e 
alcançando Felicio dos Santos; e ~~ asfaltamento da 
estrada que liga Abaeté a Arapuá. A seguir, o Deputado 
Ermano Batista informa aos participantes que foram eleitos 
para a comissão de representação que irão acompanhar os 
desdobramentos dessa audiência os Prefeitos Carlos Geraldo 
Valadares, Geraldo da Conceição Ribeiro, Gêuber Félix 
Coelho, Gilson Carvalho de Sales e Múcio Reis, 
respectivamente, Prefeitos dos Municípios de Abaeté, Santo 
Antônio do Itambé Serra Azul de Minas. Inimutaba e Sete 
Lagoas. Isso post~. proferem discursos o Vereador Fábio 
Álvares Cabral, o Prefeito Múcio José Reis Júnior, o 
Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros, o Deputado 
Agostinho Patrús, o Ministro Clóvis Carvalho e o Governador 
Eduardo Azeredo, sendo que este, ao final do seu 
pronunciamento, declara encerrada a 1ª Audiência Pública 
Regional da 13ª Legislatura da Assembléia Legislativa. 
Sala das Audiências Públicas, 5 de maio de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente - Ermano Batista - Wanderley 

Ávila- Sebastião Navarro Vieira- Maria José Haueisen-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Antônio Andrade - Carlos Pimenta -
Francisco Ramalho -João Batista de Oliveira Leonidio 
Bouças - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio -
Miguel Martini - Raul Lima Neto- Romeu Queiroz. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 99/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

A propos1çao em apreço, da Deputada Maria Olivia, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
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dos Excepcionais - APAE de Andrelândia com sede no 
Município de Andrelândia. 

Publicado em 24/3/95, foi o projeto distribuído, para exame 
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou óbice à sua tramitação e apresentou a Emenda nQ 1. 

vem, agora, a proposição a esta Comissão, para o 1Q turno 
de deliberação conclusiva, em cumprimento às normas 
regimentais. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de 

utilidade pública presta atendimento a deficientes físicos e 
mentais, tendo como principal objetivo promover o bem-estar 
e a integração social do excepcional. 

Pelas atividades de eminente caráter assistencial e 
filantrópico que vem realizando, torna-se a instituição 
merecedora do ~itulo declaratório de utilidade pública. 

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

nQ 99/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 181/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

Do Deputado Wanderley Ávila, a proposição em exame, que 
objetiva declarar de utilidade pública o Lar dos Velhinhos 
Dona Maria Abadia de Freitas Lima, com sede no Município de 
Iturama, foi aprovada no 1Q turno, na forma original. 
Compete agora a esta Comissão deliberar conclusivamente 

sobre a matéria para o 2Q turno, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

A entidade em tela presta assistência social às pessoas 
idosas, provendo-as de assistência material. moral e 
espiritual, sem distinção de nacionalidade, cor, sexo e 
credo religioso ou político. 

Por seu trabalho de natureza filantrópica, julgamos 
oportuna a declaração de sua utilidade pública. 

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

181/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 199~ 

ATA 

ATA DA 47a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 13 DE JUNHO DE 1995 

Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Ajalmar Silva 
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-

Apresentação de PropÕsições: Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 6/95 e Projetos de Lei nQs 306 a 308/95-
Requerimentos nQs 492 a 503/95 - Requerimentos dos Deputados 
Romeu Queiroz, Marcos Helênio (2), José Bonifácio e Gilmar 
Machado (3) - comunicações: Comunicações das Comissões de 
Saúde e Ação Social, de Agropecuária e de Ciência e 
Tecnologia e dos Deputados Mauri Torres (2), Alencar da 
Silveira Júnior, Paulo Schettino (4) e Alberto Pinto Coelho 
-Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João Batista 
de Oliveira, Marco Régis, Kemil Kumaira, Marcos Helênio, 
Paulo Piau e Ronaldo Vasconcellos- Registro de presença-2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Visitar o 
Sr. Chico Xavier, na Cidade de Uberaba; Comissão Especial 
para Proceder a Estudos sobre o MERCOSUL e Seu Impacto 
Político, Econômico e Social em Minas Gerais; Comissã? 
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a 
Constituição nQ 4/95 - Leitura de comunicações apresentadas 
- Discussão e votação de Pareceres: Pareceres de Redação 
Final do Projeto de Resolução nQ 190/95 e dos Projetos de 
Lei nQs 1.644/93, 23, 24 e 51/95; aprovação- Requerimentos: 
Requerimentos do Deputado Marcos Helênio (2): inclusão dos 
Projetos de Lei Complementar nQs 3 e 4/95 em ordem do dia 
para os fins do art. 288 do Regimento Interno 
Requerimentos dos Deputados Romeu Queiroz e Gilmar Machado; 
deferimento- Requerimentos dos Deputados Paulo Piau, Gilmar 
Machado (2) e Ermano Batista: aprovação - Requerimentos da 
Comissão de Defesa do Consumidor (3); aprovação 
Requerimentos dos Deputados Gil Pereira (2) e José 
Bonifácio; aprovação - Requerimentos da Comissão de Assuntos 
Municipais (8); aprovação: declarações de voto -
Requerimento nQ 270/95; aprovação - 2ª Fase: Discussão e 
votação de proposições: Discussão, em 1Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 111/95· requerimento do Deputado Mauri Torres; 
deferimento; arquivamento do projeto Discussão, em 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 138/95; requerimento do Deputado 
Jorge Hannas; · deferimento; arquivamento do projeto 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 8/95; aprovação 
na forma do vencido em 1Q turno - ENCERRAMENTO - ORDEM DO 
DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, compa·::em os Deputados: 
Rêmolo Aloise - Mar·~ José Haueisen Antônio 

Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto 
Júlio 

Coelho 
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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 - Clêuber Carneiro-
Dílzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo 
- Elmo Braz - Francisco Ramalho Geraldo Nascimento 
Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto-
Hely Tarquínio - Ivo José- João Batista de Oliveira- Joã~ 
Leite- Jorge Eduardo de Oliveira -Jorge Hannas- Jose 
Bonifácic - José Henrique José Maria Barros Kemil 
Kumaira - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cecé Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia-
Mauri Torres- Olinto Godinho- Paulo Piau- Paulo Schettino 
-Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa-
Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune. 
o Sr. Presidente (Deputado Ajalmar Silva) -A lista de 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

-o Deputado Kemil Kumaira, 2Q-Secretário "ad hoc", procede 
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 
o Sr. Presidente- Não havendo correspondência a ser lida, 

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

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

proposições: . _ 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NQ 6/95 

Dá nova redação ao inciso I do art. 43 da Constituição do 
Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -O inciso I do art. 43 da Constituição do Estado 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 43- .............................................. . 
I transporte intermunicipal, coletivo ou individual 

remunerado de passageiros, e sistema viário de âmbito 
metropolitano;". 
Art. 2Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio - Paulo Schettino - Sebastião Helvécio 

Ronaldo Vasconcellos - Clêuber Carneiro- Sebastião Navarro 
Vieira- Álvaro Antônio - Aílton Vilela- Maria Olívia-
Anivaldo Coelho - Francisco Ramalho Ivo José Hely 
Tarquínio- Jorge Eduardo de Oliveira- Simão Pedro Toledo-
Irani Barbosa -Arnaldo Canarinho- Antônio Júlio- Arnaldo 
Penna - Marcelo Cecé - Marco Régis - Jorge Hannas - Paulo 
Piau - José Henrique João Leite João Batista de 
Oliveira. 
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Justificação: Esta emenda visa aclarar o texto da 
Constituição do Estado no que se refere à utilização de 
transporte como função pública de interesse comum, 
garantindo, especialmente, igualdade de direitos a todos os 
moradores de região metropolitana, com reciprocidade entre 
os municípios que a integram. 

-Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo 
de três dias, para receber emenda, nos termos do art. 209 do 
~egimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 306/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.942/94) 

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

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

Corpo de Bombeiros Voluntários de Santos Dumont, com sede no 
Município de Santos Dumont. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de maio de 1995. 
Ivo José 
Justificação: A entidade Sociedade Corpo de Bombeiros 

Voluntários de Santos Dumont, conforme disposições 
estatutárias, tem por finalidade a proteção e o salvamento 
dos bens e da vida dos habitantes do município, 
especialmente em incêndios e casos de calamidade pública e 
não tem fins lucrativos. 
Tendo em vista a declaração de sua utilidade pública nos 

termos do que a lei requer, apresenta-se o seu estatuto com 
a respectiva certidão de registro civil. o atestado de 
funcionamento e o de ':oneidade da atual diretoria, lavrado 
pelo Juiz de Direito F-~~cisco da Silva Goulart. 

Evidenciado o caráter de utilidade pública da entidade, 
solicitamos a aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de ~ustiç~, para 

exame preliminar, e de Defesa Social, pa~a del1beraça?, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 104, inc1so I, do Reg1mento 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 307/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.424/93) 

Declara de utilidade pública a Associação dos Nordestinos 
em Uberlândia ANUDI com sede no Município de 
Uberlândia. 

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

dos Nordestinos em Uberlândia ANUDI 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, 16 de maio de 1995. 
Geraldo Rezende 
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Justificação: A Associação dos Nordestinos em Uberlândia -
ANUDI - tem-se destacado naquele município entre as demais 
instituições que prestam serviços ao público. 

De caráter assistencial, a entidade foi fundada há mais de 
dois anos e é dirigida por pessoas idôneas, que não recebem 
remuneração pelos cargos que exercem. 
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz àquele 

município, apresentamos este projeto e solicitamos o apoio 
de nossos pares para sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 308/95 
Declara de utilidade pública a Comunidade Reviver, com sede 

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

Reviver, 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. 
Miguel Martini 
Justificação: A Comunidade Reviver pauta suas ações pelos 

objetivos de promover a integração e a assistência social a 
viciados e carentes, permitindo-lhes a descoberta do sentido 
da vida. 

Para isso, apóia-se nas palavra~~~ Cristo de evangelização 
global e de catequese, sintoniza~:o sua doutrina e ação com 
as necessidades do mundo atual. 

Em virtude do zelo e da responsabilidade com que realiza o 
seu trabalho, a entidade 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. 

REQUERIMENTOS 
NQ 492/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Áries III, nesta Capital. pelo transcurso do seu 
quarto aniversário de fundação. . 

NQ 493/95, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Regeneração Barbacenense, no Município de 
Barbacena, pelo transcurso do seu 100Q aniversário de 
fundação. 

NQ 494/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Templários do Mucuri, no Município de Teófilo 
Otôni, pelo transcurso do seu 39Q aniversário de fundação. 
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NQ 495/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Ação e Dignidade, no Município de Bom Despacho, 
pelo transcurso do seu 24Q aniversári9 de fundação. 

No 496/95, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Vinte e Um de Abril, nesta Capital, pelo transcurso 
do seu 35Q aniversário de fundação. 

No 497/95, da Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais, solicitando seja formulado apelo ao Secretário 
de Esportes com vistas à criação de campanhas educativas 
contra a violência nos estádios de futebol. (- Distribuídos 
à Comissão de Educação.) 

No 498/95, do Deputado Kemil 
formulado apelo ao Governador 
Transportes e Obras Públicas 
ruas no Município de Poté. 

Kumaira, solicitando seja 
do Estado e ao Secretário de 

com vistas ao asfaltamento de 

No 499/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de 
Transportes e Obras Públicas com vistas à canalização do rio 
Santo Antônio, no Município de Teófilo Otôni. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

No 500/95, do Deoutado Kemil Kumaira, solicitando seja 
formulado apelo a: Governador do Estado e ao Secretário da 
Saúde com vistas à liberação de recursos para o Hospital São 
Vicente de Paulo, no Município de Itambacuri. (-À Comissão 
de Saúde e Ação Social.) 

No 501/95, do Deputado Gilmar Machado, em que pede sejam 
solicitadas ao Secretário da Criança e do Adolescente 
informações sobre os bens que compõem o patrimônio da FEBEM 
e a destinação dada a esses bens após a integração da 
Fundação à Secretaria. (- A Mesa da Assembléia.) 

NQ 502/95, do Deputado João Leite, solicitando que este 
Poder manifeste sua solidariedade com a entidade JOCUM 
Jovens com uma Missão em vista dos problemas enfrentados 
pela Casa Refúgio, que abriga crianças portadoras do vírus 
HIV. (-À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 503/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja 
registrada nos anais da Casa a passagem do c~ntenário de 
nascimento do Cônsul Antônio Cadar. (- A Mesa da 
Assembléia.) 

Do Deputado Romeu Queiroz, solicitando a destinação da 
primeira parte da reunião ordinária do dia 29/6/95 para 
homenagear o Sr. Celso Mello de Azevedo. 

Do Deputado Marcos Helênio (2), solicitando a retirada de 
tramitação dos Projetos de Lei Complementar nQs 4 e 3/95. 

Do Deputado José Bonifácio, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral do 
DNER, com vistas à contratação de empresa para implantação 
de pedágio na BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz 
de Fora. 

Do Deputado Gilmar Machado (3), solicitando o 
desarouivamento dos Projetos de Lei nQs 1.719/93, 2.202 e 
2.20" ~1 4. 

~-----------------------------------------------/ 
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COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Saúde e Ação Social. de Agropecuária e de Ciência e 
Tecnologia e dos Deputados Mauri Torres (2), Alencar da 
Silveira Júnior, Paulo Schettino (4) e Alberto Pinto Coelho. 

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

de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira*- Sr. Presidente. Sr. 

Secretário, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, trabalhadores 
da imprensa, visitantes que nos honram com a sua presença 
nas galerias, estou dando entrada com um projeto de lei 
nesta Casa hoje e gostaria de fazer uma leitura, na íntegra. 
desse projeto e de sua justificativa. (- Lê:) 
-O Projeto de Lei nQ 309/95, lido pelo Deputado João 

Batista de Oliveira, foi publicado na edição do dia 17/6/95. 
Sr. Presidente. ao apresentar esse projeto de lei, 

cumprindo com o nosso dever de lutar pela democracia e de 
defender os direitos humanos. gostaríamos de reforçar que a 
anistia dada aos exilados pelo golpe militar, que perseguiu, 
torturou e matou, foi concedida apenas para os assassinos. 
Os mortos continuam insepultos. As famílias não tiveram 
direito de chorar e sepultar seus mortos que foram 
assassinados. 
Gostaria de contar também com o apoio desta Casa. que 

pratica os valores democráticos, para a aprovação desse 
projeto. a fim de que o povo mineiro tenha direito de acesso 
aos documentos que relatam a repressão política em Minas 
Gerais. Isso fará com que esta Casa possa discutir, de 
maneira ampla, sobre aqueles que pagaram com a própria vida 
pela democracia que o Brasil vive hoje, pois existem 
centenas de pessoas no poder que ajudaram a torturar, 
apoiaram a repressão e a violência do regime militar, e, 
agora, fazem discursos de democratas. 
Esta Casa tem o dever de corrigir essa injustiça e 

permitir, no mínimo, que as pessoas que foram assassinadas 
pelo regime militar possam ter sepultamento digno e sair do 
cemitério clandestino onde foram sepultadas pelo regime 
militar. 
* -Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
o Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na 

sessão de debates de ontem à noite, o nobre Deputado Alencar 
da Silveira Júnior registrou a sua passagem por Jacutinga, 
no festival de malhas que se realiza naquela cidade. 
Estávamos inscritos para falar depois dele, mas, por falta 
de condições de continuidade dos trabalhos, a sessão foi 
encerrada. 
Queríamos dizer da importância de Jacutinga, cidade que faz 

limite com São Paulo e, juntamente com Ouro Fino e Monte 
Sião, constitui o circuito das malhas de Minas Gerais. Minas 
se caracteriza por tantas realidades regionais e pela 
diversidade dessas :aracterísticas. 
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Temos o Circuito das Águas, com Lambari, Caxambu, Poços de 
Caldas· o circuito dos lagos, com Alfenas, Areado, Boa 
Espera~ça, Três Pontas e outras cidades. Temos, também, o 
circuito dos vinhos, com Andradas, Caldas, Poços de Caldas. 
Essa Minas Gerais de tantas diversidades tem também o 
importante circuito das malhas, caracterizado por Monte 
Sião, Jacutinga e Ouro Fino. 

Gostaríamos de acrescentar ao que foi dito pelo colega 
Alencar da Silveira aqui, na noite de ontem, que, há mais ou 
menos um mês realizamos um sonho de infância, que era 
visitar Jacutinga, outrora famosa por sua água minera~. 
vendida nos restaurantes dos trens da antiga Companh1a 
Mogiana de Estradas de Ferro, que faziam o percurso de São 
Paulo a Araguari. 

Filho de ferroviário, vivi esses percursos na trajetória 
profissional de meu pai e sempre tive o sonho de conhecer 
Jacutinga, pela coleção de tampinhas_de_ á~ua mi~eral que 
tinha na infância. E esse sonho real.1ze1 ha um mes, quando 
fui conhecer seu pujante artesanato de malhas, ou_se~~· su~ 
verdadeira indústria de malhas, porque sua produçao Ja esta 
bastante industrializada. É uma cidade onde, como disse meu 
colega Deputado, não há desemprego. Ali falta c?o-de-obra 
para trabalhar nas malharias. . 

Nós, naquela ocasião, sentimos um drama _ma1or ~~e o dos 
colegas Deputados que lá estiver~m neste_f1nal de seman~: a 
estrada de Jacutinga até Ouro F1no esta com verdade1ras 
crateras e a população e os políticos da cidade reclamam um 
melhor tratamento viário para a região. 

Quem vai a Jacutinga, a Monte Sião e a Our~ Fino são 
turistas, principalmente ligados ao Estado de Sao Paulo por 
Águas de Lindóia, Campinas e Mogi Mirim. Nossas cidad~s 
exercem um apelo turístico muito grande no Estado de Sao 
Paulo, e nós, como mineiros, precisamos cuidar_mais dessas 
regiões. O nosso Governo precisa atentar ma1~ para as 
cidades que trazem divisas de outros Estados e ate de outros 
países para cá. 

A rodovia entre Jacutinga, Ouro Fino e Monte Sião estava, 
naquela época, com grandes cratera~. De~os um telefon~ma 
para o DER-MG, e foi com grande sat1sfaçao que nosso ped1do 
foi atendido, não só por causa desse telefonema, mas pelas 
constantes reivindicações políticas feitas por aquelas 
cidades. 

Então, uma operação tapa-buraco foi realizada no local, 
principalmente para que se pudesse r~ceber, numa ~poca de 
tanto movimento, os turistas paul1stas que al1 1r1am 
contribuir para o desenvolvimento do Sul de Minas e de nossa 
Minas Gerais. 

Nesta ocasião, queremos alertar as autoridades do nosso 
Estado para a necessidade, não mais de um tapa-buraco, mas 
de um recapeamento da estrada que liga Jacutinga a Ouro Fino 
e Monte Sião pela divisa do Estado de São Paulo, para que, 
permanentemente, possa haver um intercâmbio entre os Estados 
de São Paulo e Minas Gerais. 
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Nosso município, Muzambinho, também faz divisa com o Estado 
de São Paulo, precisamente com cidades como Tapiratiba, São 
José do Rio Pardo, onde Euclides da Cunha escreveu o famoso 
livro "Os Sertões", e ainda Caconde, que faz divisa com 
minha cidade, terra de Ranieri Mazzili, de saudosa memória 
política no Pais. 

Nós, mineiros, gostaríamos de pedir às nossas autoridades 
políticas que olhem com maior carinho para as rodovias da 
divisa de nosso Estado, principalmente com São Paulo, porque 
sabemos que as estradas paulistas são muito bem cuidadas e 
conservadas. Quem vem de São Paulo para Minas Gerais 
encontra boa parte de nossas estradas em condições 
precárias. Isso envergonha os mineiros. 
Este é o apelo que queremos fazer ao DER, à Secretaria de 

Estado de Obras Públicas e ao próprio Governo do Estado por 
intermédio desta Casa Legislativa: que zelem com mais 
carinho pelas estradas limítrofes de Minas Gerais com São 
Paulo, para que nós, mineiros, possamos nos orgulhar deste 
Estado, da sua administração. e mostrar que nada temos a 
dever aos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e outros. 

,Minas Gerais é hoje a segunda economia deste Pais, e dentro 
desse •ranking" precisamos mostrar que cuidamos bem de 
nossas estradas. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Kemil Kumaira. 
O Deputado Kemil Kumaira* -Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

nesta tarde de hoje trago à consideração da Assembléia um 
requerimento, através do qual pretendemos homenagear o 
Cônsul Antônio Cadar, que, se vivo estivesse, estaria 
completando, hoje, 100 anos. 

Passo a ler alguns dados sobre essa eminente figura. 
Gostaria que constassem nos anais da Casa. 

A data de hoje marca o centenário de nascimento do saudoso 
Cônsul Antônio Cadar, ocorrido na Síria, na cidade de Homs, 
distante 160Km de Damasco. 

Filho de pais abastados, Antônio Cadar viveu uma infância 
normal, até que, ao aproximarem-se seus 15 anos, seus pais 
resolveram mandá-lo estudar na Rússia, grande centro 
cultural da época. Porém, já se encontrava em Belo Horizonte 
um de seus primos, de nome José, que lhe escreveu dizendo 
que se tratava de uma cidade nova, em desenvolvimento e com 
um povo muito hospitaleiro e que gostaria que ele viesse 
para cá. 

Essa disposição dos pais de Antônio Cadar era devida ao 
fato de que os rapazes naquela idade eram convocados para 
servir o Exército turco e, raramente, a família via 
novamente o filho, enviado para servir em locais distantes e 
com poucas possibilidades de comunicação. 

Antônio Cadar chegou ac Brasil em 15/11/10, vindo 
imediatamente para Belo Horizonte. Aqui, onde já se 
encontravam alguns de seus patrícios, começou a vida 
exercendo a mascateagem, tendo trabalhado também como 
minerador de manganês em Congo Soco, Barão de Cocais. 

Em seguida. abrindo um bar na Rua Santa Rita Durão, esquina 
com Rua Alagoas, entrou para o comércio, setor em que 
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trabalhou até sua morte, em 1973. Nesse bar, que funcionou 
por muitos anos, conviveu com um grande número de estudantes 
e intelectuais que v1v1am naquele bairro e faziam ponto em 
seu bar, numa época em que a cidade era carente de opções de 
lazer. 
Naquela ocasião conviveu com várias figuras que ocuparam 

cargos de grande importância na vida social, administrativa, 
econômica, cultural e política do Estado e do Brasil. como 
seus grandes amigos Aurélio Pirca, fundador da Faculdade de 
Medicina, Abílio Machado, Pedro Aleixo, Mílton Campos, 
Adauto Lúcio Cardoso, Ciro dos Anjos, Sylvio Miraglia, 
Francisco Pires, Gastão Ribeiro de Oliveira. Salivar de 
Freitas, Afonso Silviano Brandão e outros. 

Posteriormente, Antônio Cadar resolveu ampliar seu comércio 
abrindo o Bazar Mineiro, uma loja também na Rua Santa Rita 
Durão. Nessa época se casou com Rosinha Salum Cadar, filha 
do comerciante Jorge Salum e de D. Maria Moysés Salum. O 
Bazar Mineiro foi o primeiro magazine de Belo Horizonte. Lá 
se vendia do mais simples botão à mais fina fazenda e também 
os brinquedos mais sofisticados da época. 

Posteriormente. pensando estar satisfeito com a loja, seu 
espírito pioneiro falou mais alto, e. em 1933, fundou a 
Perfumaria Cadar, que. juntamente com a Perfumaria Marçola, 
foi das primeiras do gênero em Belo Horizonte. Todavia, o 
advento da 2a Guerra Mundial causou grande dificuldade para 
a importação -de matéria-prima e, com isso, foi imperiosa a 
suspensão das atividades da perfumaria. Posteriormente, 
abriu uma mercearia próximo à Igreja da Boa Viagem, a qual 
funcionou até meados de 1966. Antônio Cadar teve uma 
participação muito especial no desenvolvimento de Belo 
Horizonte, cidade que ele a-)u profundamente. 

Em 1922, juntamente com ou:~os membros da colônia, fundou o 
Sport Sírio Horizontino, que mantinha uma equipe de futebol 
que disputou o campeonato mineiro até 1929. O primeiro jogo 
interestadual ocorrido em Belo Horizonte foi promovido pelo 
Sírio, que trouxe de São Paulo a equipe do Sport Clube Sírio 
Paulista, para disputar um jogo contra o América, realizado 
no antigo campo do América, onde se encontra, hoje, o 
Mercado Municipal. Uma grande festa marcou essa realização 
em nome do Sírio Horizontino. Especialmente convidado por 
Antônio Cadar, falou o também saudoso Pedro Aleixo. 

Antônio Cadar foi também fundador da União Síria 
Brasileira, que funcionou durante muitos anos na Av. Augusto 
de Lima e. posteriormente, transformou-se. através de uma 
fusão, no Esporte Clube Sírio, que também disputou várias 
modalidades de esportes em Belo Horizonte e, atualmente, tem 
sua sede na Pampulha. 

Foi membro ativo do Natal dos Pobres, promovido pelos 
"Diários Associados" durante muitos anos. tendo ocupado 
inclusive a Presidência. Fundou e participou de numerosas 
entidades beneficentes desta Capital. Em 1952 foi nomeado 
Cônsul Honorário da República Árabe da Síria em Minas 
Gerais, quando desenvolveu um grande trabalho, isoladamente 
ou em conjunto com outras sociedades. 
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Trabalhou em favor de pessoas e entidades carentes, tendo 
mantido, juntamente com sua esposa, a tradicional Barraca da 
Síria na Feira da Paz, em prol do SERVAS. Foi, também, 
juntamente com O. Rosinha Cadar, ativo colaborador da Santa 
Casa da Misericórdia, no tempo em que o Dr. José Maria de 
Alkmin era provedor. Nesse período foram promovidos 
numerosos eventos destinados a levantar fundos em favor 
daquela instituição. 

Antônio Cadar amou Belo Horizonte de uma maneira singular. 
Desta terra ele fez a sua segunda pátria e, com todo o 
entusiasmo, colaborou de maneira muito intensa para o 
progresso da Capital. Por tudo que fez pela cidade 
desinteressadamente, diga-se de passagem -, apenas por seu 
civismo e seu amor às boas causas, recebeu numerosas 
agraciações, como a "Medalha de Pioneiros'', o titulo de 
Cidadão Honorário de Belo Horizonte, o titulo de Cidadão 
Honorário de Minas Gerais, o titulo de Membro Honorário do 
Ateneu Internacional da Cultura, a Grande Medalha da 
Inconfidência, a Condecoração da Igreja Siria Ortodoxa e a 
Condecoração do Grande Mérito, conferida pelo Governo da 
Síria. 

Profundo estudioso da história do povo árabe, escreveu, ao 
longo de sua mocidade, um livro intitulado "Testamento de 
Baltazar", no qual, ao lado de uma história de amor, é 
retratado o espírito generoso e altaneiro do povo árabe, e 
são freqüentes os gestos de altruísmo e profunda 
religiosidade. Destacam-se, também, as narrativas da 
conquista do Egito e de Damasco e Jerusalém, pelo califa 
Ornar, um dos primeiros sucessores do profeta Maomé. Como o 
livro foi publicado após a morte de Antônio Cadar, o 
prefácio foi escrito a pedido da família, pelo médico e 
escritor Sylvio Miraglia, grande amigo do Cônsul. Nesse 
prefácio, o Dr. Sylvio define bem o espírito generoso e de 
desapego às coisas materiais de Antônio Cadar, dizendo ao 
final: "A leitura é divertida e instrutiva quanto à história 
daquelas antigas etnias e velhas civilizações, com as 
características que "mutatis mutantis", se conservam no 
mundo até nossos dias, principalmente no que diz respeito a 
egoísmos impiedosos, individuais e coletivos". Naturalmente, 
o autor dessas linhas sentiu no livro o sal das velhas 
amizades, tanto do autor como dos amigos comuns. E todos 
sabem quanto isso importa. Mas hoje, quando muitos dos 
livros que aparecem têm seus pontos altos na pornografia, é 
recomendável aos moços a leitura de livr~s como esse de 
Antônio Cadar, que deixam um tanto de sutstrato, de grande 
valor na formação da personalidade. Isso porque o livro 
reflete a personalidade do autor, homem sem grandes 
ambições, ou melhor, de ambições no sentido cultural, 
visando à ascensão do espírito e à nobilitação dos 
sentimentos. 

Deixou, também, uma coletânea de palavras portuguesas de 
origem árabe, que será publicada brevemente. 
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Antônio Cadar e Rosinha Cadar, também já falecida, deixaram 
sete filhos: Jorge e Adelmar, médicos; Lycio e Emir, 
engenheiros; Emira, pintora; Lecy e Leda, professoras. 

Pelo exemplo de vida que nos deixou o saudoso Cônsul 
Antônio Cadar, julgamos oportuna a presente homenagem. 
Registramos nos anais desta Casa esta biografia lida por 
mim. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Marcos 

Helênio. 
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

público aqui presente, aproveito o ensejo para cumprimentar 
a população de São Joaquim de Bicas, aqui representada e que 
terá, hoje, seu requerimento aprovado. Achamos que sua 
emancipação do Município de Igarapé é uma reivindicação mais 
do que justa. São Joaquim de Bicas merece essa luta e aqui 
está, mostrando o valor do seu povo. Vamos votar a favor. 
Gostaria de cumprimentar o Deputado Dinis Pinheiro, que é o 
autor do requerimento. 

Estamos entrando com um requerimento, pedindo a presença do 
Dr. Ruy Lage, Presidente da COPASA, para que justifique o 
aumento de 37% na tarifa de água. Esse aumento está 
sacrificando a pooulação, e a Assembléia não pode concordar, 
pois está muito ::ima do aumento previsto pelo Governo 
Federal, na fai> ~ de 27 a 32%. Isso é um crime contra a 
economia popular. O Governo Federal já ameaçou Governos 
Estaduais e Municipais que concederam aumentos superiores a 
32% nas tarifas públicas, os quais seriam punidos com corte 
de empréstimos e uma série de outras penalidades. Portanto, 
estamos convidando o Dr. Ruy Lage a comparecer na Comissão 
de Defesa do Consumidor para explicar esse aumento abusivo. 

Outra questão que queremos abordar é a da deliberação dos 
três Poderes constituídos - o Deputado Agostinho Patrús, 
pela Assembléia Legislativa; o Dr. Eduardo Aieredo, pelo 
Poder Executivo, e o Desembargador Márcio Aristeu Monteiro 
de Barros, pelo Tribunal de Justiça -, que, num ato parcial, 
sem ouvir os representantes desta Assembléia, dilataram para 
dois anos o intervalo de realização das audiências públicas. 
Queremos, de público, dizer que não concordamos com essa 
atitude. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, vivemos um momento da 

história política do Pais em que as forças progressistas 
empreendem vigorosa luta em defesa do interesse da 
população, população essa que tem sido alvo preferencial da 
ganância dos poderosos. assim como vitima dos métodos 
autoritários da direit2 neoliberal unificada, que tenta 
mascarar seus objetivo~ escusos através de um discurso 
pretensamente modernizan:e. o ''Estado de Minas" de hoje traz uma noticia que muito nos 
entristeceu. Segundo ela, Fernando Henrique Cardoso começa a 
pagar a divida do apoio recebido do Congresso com uma 
distribuição de cargos. O Congresso virou um verdadeiro 
balcão de negócios, onde Deputados Federais e Senadores 
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fazem sorteio de cargos, numa corrida para ver quem leva 
mais pela prestação de seu apoio. 

Voltando ao assunto das audiências 
entender a recentíssima decisão dos 
Poderes do Estado de passarem as 
regionais de anuais para bienais. 

públicas, 
dirigentes 
audiências 

queríamos 
dos três 

públicas 

Não bastasse estarem as audiências públicas se tornando 
espaços privilegiados das elites, se distanciando cada vez 
mais do povo organizado em movimentos; não bastasse as 
audiências públicas não receberem o mínimo de apoio _ 
compromisso do Executivo quanto à execução das obrz~ 
priorizadas, fatos que sempre combatemos, tentam agora 
afastar ainda mais as audiências públicas regionais da 
sociedade. 

Entendemos que, com todos os problemas que possam ter, e de 
fato têm, as audiências públicas regionais são hoje o palco 
de maior participação popular no âmbito da administração 
pública estadual. São, talvez, o embrião de uma proposta 
mais ousada e comprovadamente eficaz, que é o orçamento 
participativo, método que defendemos e, cremos, um dia 
veremos implantado não apenas em nível de Estado como de 
País. 
Assim é que temos como absolutamente infe~iz essa resolução 

subscrita pelos Presidentes desta Casa ~ do Tribunal de 
Justiça e pelo Governador do Estado. Os argumentos 
utilizados para fundamentar o malfadado ato normativo são 
inócuos, incertos e obscuros, na medida em que não revelam 
os verdadeiros interesses existentes por trás da decisão, 
como também não trazem uma justificação plausível, senão 
vejamos: 

Dizem que o grande número de propostas e sua natureza 
demandam prazos de execução superiores a um ano. Trata-se de 
falsidade evidente, tanto sob o aspecto lógico, se 
observarmos que nada há na natureza das propostas 
orçamentárias que implique necessariamente em prazo de dois 
anos para sua execução, como também nada há que garanta que 
não existirão propostas que levarão mais de dois anos para 
serem implementadas, como pela constatação empírica, 
primeiro, porque todos sabemos que o Governo Estadual não 
cumpre as propostas priorizadas; segundo, porque verificamos 
que, nas Prefeituras petistas, realizam-se anualmente os 
orçamentos participativos, estes sim efetivamente 
executados, em que o povo reunido prioriza as obras de que 
necessita, sendo que, em se tratando de obra a ser executada 
em várias etapas, cada etapa é priorizada por sua vez. 
Justificam-se, ainda, esclarecendo que o planejamento 

regionalizado não se esg?t~ na coleta de propostas_e ~a sua 
inclusão em lei orçamentar1a, mas depende da ava11açao, em 
cada exercício, do orçamento an~erior e dos resultados de 
sua execução. É outra falácia! E cristalino para todos nós 
que não apenas as propostas oriundas das audiências 
públicas, mas todas as propostas contidas na distribuição 
regional de investimentos da proposta orçamentária devem se 
vincular a essa indispensável avaliação, o que, 
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absolutamente, não implica na bienalidade das propostas. 
Falando claro: na maioria dos casos não há essa decantada 
avaliação e sistematização de resultados, mesmo porque o 
Governo cumpre muito pouco das previsões orçamentárias e, em 
se tratando de propostas de audiências públicas, não cumpre 
quase nada! Como teria condições de fazer afirmação como 
essa? E, mais, o que têm a ver com isso anuali~a~e e 
bienalidade? Nada a não ser o fato de que a Constitu1çao da 
República prevê que sejam anuais os orçamentos públicos, e 
os representantes dos três Poderes deste Estado entendem que 
apenas a cada dois anos a sociedade tem o direito de se 
manifestar. 

Dizem, ainda, que a proposta de um intervalo maior vem em 
benefício da própria visualização, pelos proponentes, das 
possibilidades de cumprimento das prop?s~as priorizadas: 
Isso não passa de mais um argumento frag1l, desd~ que_ e 
sabido por todos, principalmente p~los ~ue ~oram no 1nter1or 
do Estado, que perspectivas de v1sual1~açao das pro~ostas 
podem existir várias. :ontudo, o cumpr1mento delas e algo 
imaginário se não se tem padrinho importante e bem assentado 
nas ante-salas do Palácio da Liberdade. A tal "força 
política" dos caciques ~oliticos e xerifes eleitora!s ain~a 
subjuga e com sobras, os interesses da populaçao. Nao 
vemos, portanto, em que passarmos as audiências _públicas 
para bienais afetará a visualização, a adequaçao ou a 
possibilidade de execução de quaisquer propostas. 

Estamos, enfim, diante de um quadro em que a vontade 
política do Governo, que existe, sim, e a c~da dia mostra 
sua face nefasta se direciona contra os 1nteresses da 
população. É tri~te observarmos que as boas i~éias_contidas 
no programa de governo do ca~didato Az~redo,sa~ de1xadas de 
lado curvando-se ele às ideias, ou a ausenc1a delas, do 
velh~ Governo Garcia. Realmente esperávamos mais de um 
Governador que tem um discurso mais progressista que a 
maioria de seus aliados e que, em muitos de seus atos, 
revela vontade de realizar um governo mais democrático que 
os de seus predecessores. Fica tristemente claro, à medida 
que avançam os meses no Governo Azeredo, que suas_propostas 
de candidato social-democrata se renderam d1ante do 
fisiologismo político e da acomodação administrativ~ ... 

Devemos dizer finalmente, que contestamos a leg1t1m1dade 
do Presidente 'desta Casa, nobre colega ~~ostinho Patrús, 
para decidir em nome dos 77 De~~ta~os so~re_ uma mudança 
substancial no processo das aud1enc1as publ1cas, eventos 
que, através da saudável dinâmica do processo legislativo, 
tivemos a oportunidade de discutir e aprovar de forma 
diversa dessa que hoje é imposta. 

Entendemos, até por reconhecer a qualificação intelectual 
dos Chefes dos três Poderes, que .a resolução que ora 
discutimos pode ainda ser revista. E o que esperamos, e 
nesse sentido deixamos nosso apelo, sugerindo que se revogue 
a medida tomada e que se trabalhe no sentido do 
aprimoramento das audiências públicas, conferindo-lhes 
maiores espaços de participação da sociedade e mínimas 

~----------------------------------------~ 
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garantias de execução das obras priorizadas, sem que com 
isso precisemos restringir a sua realização. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, servidores desta Casa, pessoal das 
galerias, imprensa presente, minha missão ao ocupar esta 
tribuna é denunciar o descaso do Governo Federal com a 
pesquisa agropecuária. Vou fazer a leitura da carta 
encaminhada ao Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, 
Sr. Eduardo Azeredo, pelos servidores do Centro Nacional de 
Pesquisa de Gado de Leite, Centro da EMBRAPA, localizado na 
cidade mineira de Coronel Pacheco. (-Lê:) 

"Excelentissimo Senhor Governador* 
A EMBRAPA foi criada há 21 anos com o objetivo de gerar 

tecnologias indispensáveis ao setor agrícola. Muitos 
investimentos foram feitos para aparelhar esta instituição. 
Foram treinados mais de 2 mil pesquisadores nas principais 
universidades do Pais e do mundo. São 37 centros de pesquisa 
e 2 serviços de apoio, com infra-estrutura comparável à dos 
países desenvolvidos. Possui sistemas operacionais e de 
administração eficientes. Trata-se de uma instituição sadia. 

Temos o orgulho de ter participado das principais mudanças 
que ocorreram nos últimos anos na agropecuária brasileira. 
Contribuímos decisivamente na ocupação econômica dos 
cerrados brasileiros, na exploração da soja nos trópicos, na 
criação de variedades de milho com elevados índices de 
produtividade e de teor protéico, na economia de 
fertilizantes nitrogenados com o uso de tecnologias de 
fixação do nitrogênio do ar, no combate a pragas através dos 
inseticidas biológicos. 
A nova fase que se pretende para o processo de 

desenvolvimento do Pais exigirá ainda mais dest2 empresa. O 
crescimento da renda urbana fará crescer a c2~anda por 
alimentos. A internacionalização da economia forçará a 
agropecuária nacional a elevar o seu nível de 
competitividade. Tudo aponta para o crescimento da demanda 
tecnológica na agricultura nacional. A sua missão torna-se 
ainda mais relevante. 

Contudo, estamos precisando de ajuda para que possamos 
cumprir adequadamente o nosso papel. Apoio político para que 
se consiga combater o corporativismo interno e as 
ingerências externas. Mais recursos para os nossos projetos, 
pois há 10 anos tínhamos 3 vezes mais recursos para o 
custeio das atividades de pesquisa. Os níveis salariais 
estão baixos, causando o desestimulo e a dispersão de 
pesquisadores criativos e competentes. 
o sabido interesse de Vossa Excelência pela ciência e 

tecnologia nos anima a pedir-lhe apoio, na forma e na 
oportunidade que julgar apropriadas." 

Senhores Deputados, como é difícil ter consciência da 
realidade mundial numa nação de terceiro mundo como o 
Brasil. Estamos assistindo ao desenvolvimento acelerado de 
países da América do Norte, da Europa, da Ásia, que 
coincidentemente são aqueles que aplicam mais de 3% do PIB 
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na geração de ciência e tecnologia. Enquanto isso, 
reclamamos dos baixos salários, da precariedade no sistema 
de saúde, da fome grassada pelos rincões deste Brasil e 
coincidentemente aplicamos apenas 0,5% do nosso PIB na 
geração de ciência e tecnologia. 

As nações poderosas já não são mais aquelas que detêm maior 
contingente de soldados ou que possuem mais fábricas. As 
nações mais poderosas são e serão cada vez mais aquelas que 
investirem na educação do seu povo e na geração de 
conhecimento. 

Assim como podemos contar com novas tecnologias como o fax, 
o telefone celular, o sistema de som que permite que todos 
me ouçam, podemos contar com a EMBRAPA para garantir o nosso 
alimento do dia-a-dia, com boa qualidade e com baixo custo. 
Posso lhes afirmar, sem força de expressão, que a EMBRAPA 
está para o desenvolvimento do Brasil assim como a água está 
para o crescimento da planta. Assim sendo, peço aos nobres 
colegas que se mobilizem em defesa da pesquisa agropecuária 
brasileira, hoje tão bem representada pela EMBRAPA, que tem 
o mineiro Alberto Duque Portugal na sua Presidência. 

Gostaria de terminar solicitando à Mesa Diretora desta Casa 
que envie correspondência ao Sr. Ministro da Agricultura. ao 
Presidente do Congresso Nacional e ao Presidente da 
República, solicitando a essas autoridades que não desprezem 
a grande missão que a EMBRAPA tem a cumprir pelo 
desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ronaldo 

Vasconcellos. 
o Deputado Ronaldo Vasconcellos -Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, assessoria, pessoas presentes na 
galeria, imprensa, há alguns anos, participamos de um 
seminário da Companhia de Desenvolvimento do Vale do 
Jequitinhonha - CODEVALE -. quando defendi uma posição com 
que, a principio, alguns técnicos presentes não concordaram; 
outros concordaram conosco. A nossa idéia era a de que o 
vale do Jequitinhonha fizesse o seu desenvolvimento através 
da plantação de eucalipto, que poderia ser uma das soluções 
mais factíveis para viabilizar aquela região do Estado de 
Minas Gerais. 

Há pouco tempo, a Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo 
ilustre Deputado Ivo José, com a participação dos 
companheiros Wilson Trópia, Antônio Roberto, Marcelo Cecé e 
este Deputado, recebeu uma carta da Câmara Municipal de 
Araçuai. Tratava-se de uma moção, aprovada por essa Casa 
Legislativa, solicitando que a referida Comissão ajudasse ou 
obrigasse o Governo do Estado a trabalhar mais com a questão 
da silvicultura na região do vale do Jequitinhonha. 

No primeiro momento, estranhei. porque algumas lideranças 
políticas. no passado, não queriam que o vale do 
Jequitinhonha caminhasse para esse tipo de solução. Havia 
informações, as mais esdrúxulas. eu diria. as_ mais 
mentirosas também, como, por exemplo, que a plantaçao de 
eucalipto seca lagoa aqui, ou seca lagoa acolá. Em primeiro 

~----------------------------------------------~ 
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que há diversos tipos de eucalipto. 
preciso dizer que as empresas 

avançado tecnicamente em suas 

lugar, deve-se lembrar 
Em segundo lugar, é 
reflorestadoras têm 
plantações. 
Ficamos satisfeitos com a demonstração pública da Câmara 

Municipal de Araçuai, solicitando que a Comissão de Meio 
Ambiente da Assembléia Legislativa trabalhasse para que o 
Governo do Estado desenvolvesse nessa região a silvicultura. 
Isso demonstra que a nossa tese, defendida há alguns anos em 
alguns seminários, como aquele que citei antes, dentro da 
CODEVALE, poderia ser uma solução para aquele vale, o qual 
alguns chamam de Vale da Miséria. 
Acrescentaria um fato para justificar nossa idéia. Em solo 

brasileiro. banhado pelo sol durante todo o ano, o eucalipto 
tem o crescimento mais rápido, devendo e podendo ser 
explorado. Em 20 anos, o eucalipto aceita três cortes: o 
primeiro, aos 7 anos; o segundo, aos 14; e o terceiro, aos 
20. Assim, o eucalipto pode ser explorado economicamente, de 
maneira viável. 
Mas, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, a nossa alegria 

ficou maior ainda, quando nossa tese, nossa idéia foi agora 
aceita pela Câmara Americana de Comércio, que entregou a uma 
companhia reflorestadora mineira. a CAF - Companhia Agrícola 
Florestal Santa Bárbara -, o prêmio de reconhecimento da 
cidadania. 
Trata-se de uma exploração que a CAF faz na cidade de 

Carbonita, que é uma pequena cidade do vale do 
Jequitinhonha, a c~arta região mais atrasada do mundo, 
segundo a ONU. ~esde 1976, a CAF empresa de 
reflorestamento do Grupo Belga-Mineira, desenvolve ali o 
projeto Carbonita - do Vale da Miséria ao Vale da Redenção. 
Seu objetivo é ajudar a comunidade a alcançar melhores 
níveis de desenvolvimento sócio-económico, criando 
oportunidades de trabalho, implantando estradas, saneamento, 
habitação e escolas. Sempre respeitando as condições 
naturais e a cultura local. o projeto lança a base para que 
o homem se fixe na sua região, com boa qualidade de vida. 

carbonita - do Vale da Miséria ao Vale da Redenção, em seus 
19 anos de execução, tem apresentado ótimos resultados. 
Agora, mereceu o reconhecimento do Prêmio Eco de 1995, 
concedido pela Câmara Americana de Comércio, na categoria 
Participação Comunitária. 
Gostaria de chamar a atenção das Sras. Deputadas e dos Srs. 

Deputados para a composição do júri que concedeu o Prêmio 
Eco de 1995 a uma empresa reflorestadora mineira. O júri foi 
presidido pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. e os 
jurados da categoria foram o jornalista Ancelmo Góis, 
editor-chefe de Veja, e o sociólogo Bolivar Lamounier, 
Diretor do Instituto de Estudos Económicos, Sociais e 
Políticos de São Paulo". 

A nossa alegria deve-se, então, ao reconhecimento 
demonstrado por esse corpo de jurados - sério e competente -
a essa empresa que trabalha com a questão do reflorestamento 
em solo mineiro, respeitando as condições naturais das 
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regiões e, sobretudo, respeitando a cidadania de seus 
habitantes. 
Portanto, gostaria de reiterar 

reconhecimento público que essa 
Americana de Comércio, na 
Comunitária. Muito obrigado. 
· * - Sem revisão do orador. 

a nossa satisfação pelo 
companhia recebe da Câmara 

categoria Participação 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) -A Presidência 

registra a presença, em Plenário, do ex-Deputado Agostinho 
Valer.~e. hoje assessor do Prefeito Municipal. 

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 reunião, com a 1ª fase da 
Ordem do Di2 çompreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e ~ 10tação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente- Comissão Especial para Visitar o Sr. 

Chico Xavier, na cidade de Uberaba. Pelo PMDB: efetivo -
Deputado Anderson Adauto; suplente Deputado Geraldo 
Rezende; pelo PP: efetivo - Deputado Luiz AntOnio Zanto; 
suplente Deputado Gil Pereira; pelo PFL: efetivo 
Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Leonídio Bouças; 
pelo PSDB: efetivo- Deputado Francisco Ramalho; suplente-
Deputado Hely Tarquínio; pelo PDT: efetivo Deputado 
Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado Alencar da Silveira 
Júnior. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 
Comissão Especial para Proceder a Estudos sobre o MERCOSUL 

e Seu Impacto Político. EconOmico e Social em Minas Gerais. 
Pelo PMDB: efetivo- Deputado Kemil Kumai~~; suplente 
Deputado Toninha Zeitune; pelo PP: efet~vo Deputado 
Alberto Pinto Coelhc· suplente Deputado Sebastião 
Helvécio; pelo PFL: efe: vo- Deputado Bilac Pinto; suplente 
- Deputado Djalma Diniz; pelo PSDB: efetivo- Deputado José 
Maria Barros; suplente- Deputado Miguel Martini; pelo PDT: 
efetivo - Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado Ivair 
Nogueira. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 4/95, do Deputado José Bonifácio e 
Outros, Que Acrescenta as Expressões "Latim" e "Escolas 
Privadas" ao Parágrafo Onico do Art. 195 da Constituição do 
Estado de Minas Gerais. Pelo PMDB: efetivos Deputados 
Bonifácio Mourão, Kemil Kumaira e Geraldo Rezende; suplentes 
- Deputados AntOnio A~~~ade, AntOnio Roberto e Toninha 
Zeitune; pelo PP: efet· os -Deputados Elmo Braz e Dimas 
Rodrigues; suplentes - Deputados Gil Pereira e Glycon Terra 
Pinto; pelo PTB: efetivos - Deputados Simão Pedro Toledo e 
Ajalmar Silva; suplentes Deputados Paulo Schettino e 
Marcelo Cecé; pelo PSDB: efetivos - Deputados João Leite e 
Arnaldo Penna; suplentes - Deputados Hely Tarquínio e José 
Maria Barros; pelo PFL: efetivos - Deputados Leonidio Bouças 
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e Sebastião Costa; suplentes - Deputados Bilac Pinto e Paulo 
Piau; pelo PT: efetivos- Deputados Gilmar Machado e Durval 
Ângelo; suplentes - Deputados Ivo José e Almir Cardoso; pelo 
PDT: efetivo - Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado 
Marcelo Gonçalves; pelo PL: efetivo Deputado Carlos 
Pimenta; suplente -Deputado Olinto Godinho. 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 13ª Reunião Ordinária, 
dos Projetos de Lei ~Qs 39/95. do Deputado José Bonifácio; 
59/95, do Deputado W2~derley Ávila; 88/95, do Deputado Ivo 
José; 102/95, do Deputado Sebastião Helvécio; 107/95, do 
Deputado Bonifácio Mourão; 170/95, do Deputado José Braga, e 
200/95, do Deputado José Henrique; pela Comissão de 
Agropecuária - aprovação, na 10a Reunião Ordinária, do 
Requerimento nQ 454/95, do Deputado Carlos Pimenta; pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia - aprovação, na 4a Reunião 
Ordinária, do Requerimento nQ 366/95, do Deputado Ivair 
Nogueira (Ciente. Publique-se.); pelos Deputados Mauri 
Torres (2) - falecimento do Sr. Pedro Machado, em Belo 
.orizonte, e da Sra. Amália Pinheiro Starling, em João 
~~nlevade; Alencar da Silveira Júnior- falecimento da Sra. 
Natielle Isa Gomes, em Belo Horizonte; Paulo Schettino (4)-
falecimento dos Srs. Paulo Pottier Monteiro, José Inácio 
Moreira e Zaluar de Campos Henriques, nesta Capital, e do 
Sr. Benedito Corrêa Carvalho, em 2/6/95; Alberto Pinto 
Coelho - falecimento da Sra. Ambrosina de Paiva Galvão, em 
varginha (Ciente. Oficie-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
A seguir, são submetidos a discussão e votação e 

aprovados, regimentalmente, cada um por sua vez, os 
Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução nQ 
190/95, da Comissão de Agropecuária, que aprova, de 
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da 
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que 
especifica (À promulgação.); e dos Projetos de Lei nQs 
1.644/93, de iniciativa popular, que dispõe sobre a criação 
do Fundo Estadual de Habitação; 23/95, do Deputado Ivo José, 
que declara áreas de proteção ambiental as lagoas marginais 
do rio Piracicaba e de seus afluentes e dá outras 
providências; 24/95, do Deputado Ivo José, que declara áreas 
de proteção ambiental as lagoas marginais do rio Doce e de 
seus afluentes e dá outras providências; e 51/95, do 
Deputado Sebastião Helvécio, que cria o Fundo Estadual de 
Alimentação Escolar - FEAE -e dá outras providências (À 
sanção. ) . 

Requerimentos 
o Sr. Presidente O Deputado Marcos Helênio requer seja 

retirado de tramitação o Projeto de Lei Complementar nQ 
3/95, que cria o Código Estadual do Meio Ambiente. Inclua-se 
o projeto em ordem do dia para os fins do art. 288 do 
Regimento Interno. 
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O Deputado Marcos Helênio requer seja retirado de 
tramitação o Projeto de Lei Complementar nQ 4/95, que dispõe 
sobre a elaboração e a organização da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Inclua-se o projeto em ordem do dia para os 
fins do art. 288 do Regimento Interno. 

~ 
~ 

O Deputado Romeu Queiroz requer seja a 1ª parte da reunião 
ordinária do dia 29/6/95 destinada a homenagear o Sr. Celso 
Mello de Azevedo por seus 80 anos, dedicados à causa deste 
Estado. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso XXII do art. 244 do Regimento Interno. 
O Deputado Gilmar Machado requer seja desarquivado o 

Projeto de Lei nQ 1.719/93, que declara de utilidade pública 
o Desafio Jovem Peniel de Uberlândia. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso I do art. 185 do 
Regimento Interno. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, na forma 
regimental, cada um por sua vez, requerimentos dos Deputados 
Paulo Piau - apreciação do Projeto de Lei nQ 285/95, que 
cria a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, pela Comissão de Agropecuária; Gilmar Machado 
(2) - desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 2.201 e 
2.202/94; e Ermano Batista - desarquivamento do Projeto de 
Lei nQ 2.276/94 (Cumpra-se.); da Comissão de Defesa do 
Consumidor (3) - envio de ofício ao Banco Central a fim de 
requisitar cop1a dos relatórios relativos a auditorias 
realizadas no Consórcio Motorauto S. A.; formulação de 
pedido de informações ao Banco Central a respeito do número 
total e da identificaç~:· dos consorciados que se encontram 
sob a intervenção do · :'tado órgão, desde 1991; e envio de 
oficio ao Banco do Brasil e ao TRE-MG, pedindo informações 
relativas a possíveis doações feitas pela A F Administradora 
de Consórcios a candidatos a Deputado Estadual, em 1994, no 
Estado; e dos Deputados Gil Pereira (2) - formulação de 
apelo ao Presidente do Banco do Brasil para se evitar o 
fechamento da agência desse Banco no Município de Monte 
Azul; e formulação de apelo à Sra. Ruth Cardoso, Presidente 
do Programa Comunidade Solidária, para que se incluam os 
Municípios de Joaquim Felício, Riachinho, Santa Fé de Minas. 
São Romão e Buenópolis na região prioritária daquele 
programa; e José Bonifácio - envio de ofício ao Ministro dos 
Transportes e ao Diretor-Geral do DNER, solicitando a 
contratação de empresa privada para instalar pedágio no 
trecho da BR-040 que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora 
(Oficie-se.). 

A seguir, são submetidos a votação e aprovados, 
regimentalmente, cada um por sua vez, requerimentos da 
Comissão de Assuntos Municipais (8), em que solicita seja 
enviado ao TRE-MG pedido de realização de consulta 
plebiscitária junto à população dos Distritos de Gameleiras 
(Município de Monte Azul); Miravânia (Município de Manga); 
São Joaquim de Bicas (Municioio de Igarapé); Nova Belém 
(Município de Mantena); Carva· ~~ de Brito (Município de 
Sabará); Quintinos (Municípic ~e Carmo do Paraíba); Novo 
Horizonte (Município de Salinas); e Berizal (Município de 
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Taiobeiras), quanto a sua emancipação dos respectivos 
municípios (Oficie-se.). 

Declarações de Voto 
O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados 

e Sras. Deputadas, amigos de São Joaquim de Bicas, 
possuidores do mais elevado espírito de comunidade. Há 
alguns dias, assistíamos à interrupção, ainda que 
temporária, do processo de emancipação do Distrito de São 
Joaquim de Bicas, diante das exigências legais. Como frisei, 
anteriormente, interrupção temporária. Hoje, recomeçando 
essa jornada, iniciada há muitos anos pelos moradores de São 
Joaquim de Bicas, quero externar toda a minha alegria e a 
minha satisfação de, junto com os meus ilustres pares, poder 
contribuir para que vocês de São Joaquim de Bicas possam 
alcançar o mais elevado e brilhante objetivo que almejam, a 
emancipação, tão esperada e tão sonhada. Agradeço e ressalto 
aqui, também, a lisura, a imparcialidade e a sobriedade dos 
assessores e dos membros da Comissão de Assuntos Municipais, 
que souberam referendar a vontade dos cidadãos de São 
Joaquim de Bicas. Agradeço, também, a esta Casa democrática, 
que, de forma ímpar e singular, fará mais uma vez prevalecer 
a vontade soberana do povo de São Joaquim de Bicas. 
Parabéns, amigos de São Joaquim de Bicas. Hoje, alcançamos 
mais uma vitória, e a luta continua. Parabéns, Assembléia 
Legislativa. Muito obrigado. 
o Deputado Ronaldo Vasconcellos- Sr. Presidente, gostaria 

de saudar os nossos companheiros e companheiras de Carvalho 
de Brito que estão conosco aqui nesta tarde, depois de um 
longo e desgastante trabalho providenciando tooa a 
documentação, para que a Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização desta Casa aprovasse o requerimento, e, hoje, 
este Plenário também o aprovasse, criando a possibilidade da 
emancipação do Distrito de Carvalho de Brito. O que queremos 
com isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados e todos que estão 
conosco nas galerias, é possibilitar, é dar a habilitação 
legal para que a população de Carvalho de Brito, por vontade 
própria e votação secreta, manifeste se quer ou não se 
emancipar da cidade de Sabará. Esta é a grande decisão da 
Assembléia Legislativa, que passa para a população daquele 
distrito esse poder de decisão. 
Gostaria de aproveitar, Sr. Presidente, e parabenizar a 

Comissão de Assuntos Municipais, através de seu Presidente, 
Deputado José Henrique, e, principalmente, o Deputado João 
Batista de Oliveira, que foi relator do processo do pedido 
de emancipação do Distrito de Carvalho de Brito. Conheço-o 
desde a época em que fomos Vereadores em Belo Horizonte e 
admiro a sua capacidade de trabalho e a sua vontade de 
dedicar-se à vida pública. Gostaria de afirmar, também, que 
o Deputado João Batista de Oliveira vai fazer a defesa de 
nossas idéias, da tribuna desta Casa, num momento mais 
oportuno e necessário. S. Exa. expressará, então, nossa 
alegria por termos aprovado, ao lado dos companheiros de São 
Joaquim de Bicas, que aqui estão presentes e lutam há tanto 
tempo por essa emancipação, a possibilidade de emancipação 
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do distrito de Carvalho de Bicas. Essa é a nossa posição e 
consideramos essa aprovação mais uma vitória. Parabéns. 

O Sr. Presidente- Requerimento nQ 270/95, da Comissão de 
Fiscalização Financeira, em que solicita ao Secretário de 
Transportes e Obras Públicas que mantenha a Comissão 
informada sobre os procedimentos licitatórios referentes à 
retomada das obras de duplicação da Rodovia Fernão Dias-
BR-381. A Mesa da Assembléia opina 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 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

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

Lei nQ 111/95, do Deputado Mauri Torres, que autoriza 
reversão de imóvel ao patrimônio do Município de Timóteo. 
Incluído em ordem do dia para os fins do art. 288 do 
Regimento Interno. Sobre a mesa, requerimento do Deputado 
Mauri Torres, solicitando a retirada de tramitação do 
projeto. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso VIII do art. 244 do Regimento 
Interno. Arquive-se. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 138/95, do 

Deputado Jorge Hannas, que autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel de propriedade do Estado ao Flamengo Futebol Clube, 
com sede no Município de Cataguases. Incluído em ordem do 
dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno. Sobre a 
mesa. requerimento do Deputado Jorge Hannas, solicitando a 
ret'-ada de tramitação do projeto. A Presidência defere o 
req~2-imento, de conformidade com o inciso VIII do art. 244 
do Regimento Interno. Arquive-se. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 8/95, da 
Deputada Maria José Haueisen, que regulamenta a aplicação de 
exames de legislação de trânsito e regras gerais de 
circulação. - Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação de ~rojeto na forma do vencido em 1Q turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Está, portanto, aprovado, em 2Q turn9, o Projeto de Lei nQ 
8/95 na forma do vencido em 1Q turno. A 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 e convoca os Deputados para a 
ordinária deliberativa de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
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PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
XONIM DE CIMA E XONIM DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR 

VALADARES - REQUERIMENTO No 142/95 
Comissão de Assuntos Municipais e-Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Xonim de Cima e 

xonim de Baixo, no Município de Governador Valadares, 
recebido mediante requerimento do Deputado José Henrique, 
vem a esta Comissão para receber parecer nos termos do art. 
103, III, "b", do Regimento Interno, e do inciso III do art. 
7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 5 a 17). 

A representação vem assinada por 479 eleitores (às fls. 20 
a 49), número que supera a exigência 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 (às fls. 3 e 
4). 
Certidão da Justiça Eleitora·l (a fls. 19) comprova a 

existência de 2.299 eleitores na área emancipanda. e 
certidão da Prefeitura Municipal de Governador Valadares 
atesta a existência de mais de 400 moradias no Distrito de 
Xonim de Cima (a fls. 111), número que supera o exigido por 
1 e i. 
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. 51 a 60). 
verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 107 a 110), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 65 a 105), e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 61, 62 e 64). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
v. Exa .. na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
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solicitando a realização de consulta plebiscitária às 
populações dos Distritos de Xonim de Cima e Xonim de Baixo 
quanto à sua emancipação do Município ae Governador 
Valadares, passando a constituir o Município de Xonim, com 
sede na localidade de Xonim de Cima. 
Sala das Comissões. 14 de junho de 1995. 
João Batista de Oliveira, Presidente- José Maria Barros, 

relator - Ivair Nogueira - Paulo Piau - Dimas Rodrigues -
José Henrique. _ 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DO DISTRITO DE 
ORATÓRIOS, NO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA - REQUERIMENTO NQ 

154/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Oratórios, no 

Município de Ponte Nova, recebido mediante requerimento do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Com~ssão Emancipacionista, registrada em cartório de titulas 
e dc:~mentos (a fls. 5). 

A representação vem assinada por 352 eleitores (às fls. 6 a 
11), número que supera a exigência 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 (a fls. 13). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 23) comprova a 

existência de 2.461 eleitores na àrea emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Ponte Nova atesta a 
existência de 673 moradias no Distrito de Oratórios (a fls. 
24), 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 
àgua (às fls. 32 a 38). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 41 a 43), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls. 39) e a relação discriminada dos 
servidores municipais lotados na referida área (às fls. 65 e 
66) . 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
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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 oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Oratórios quanto à sua emancipação 
do Município de Ponte Nova, passando a constituir o 
Município de Oratórios, com sede na localidade de Oratórios. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente - Ivair Nogueira, relator - João 

Batista de Oliveira- Dimas Rodrigues- José Maria Barros-
Paulo Piau. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
CAMPINA DE SÃO SEBASTIÃO (EX-SENADOR MOURÃO), NO MUNICÍPIO 

DE DIAMANTINA - REQUERIMENTO NQ 158/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
o processo de emancipação do Distrito de Campina de São 

Sebastião (ex-Senador Mourão), no Município de Diamantina, 
recebido mediante requerimento do Deputado Elmo Braz, 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. 

Fundamentação 
o processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37. de 1995. 

Encontra-se anexac2 ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 3). 

A representação vem assinada por 171 eleitores (às fls. 7 a 
16), número que supera a exigência 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 (a fls. 4 e 
5). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 18) comprova a 

existência de 2.063 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Diamantina atesta a 
existência de 513 moradias no Distrito de Campina de São 
Sebastião (ex-Senador Mourão) (a fls. 22), 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 f 1 s. 23 a 28, 39 a 4 1 ) . 
verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
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Aplicadas- IGA- (às fls. 49 a 51), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 29 a 38), e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (a fls. 42). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
v. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7o da Lei Complementar n~ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofic~o ao Tribunal Reg~onal Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Campina de São Sebastião quanto à 
sua emancipação do Município de Diamantina, passando a 
constituir o Município de Campina de São Sebastião, com sede 
na localidade de Campina de São Sebastião. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
vosé Henrique, Presidente João Batista de Oliveira, 

relator - Paulo Piau - José Maria Barros - Ivair Nogueira -
Dimas Rodrigues. _ 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DOS DISTRITOS DE 
BARRA DO ARIRANHA E LIMEIRA DE MANTENA, NO MUNICÍPIO DE 

MANTENA - REQUERIMENTO NQ 160/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Barra do 

Ariranha e Limeira de Mantena, no Município de Mantena, 
recebido mediante requerimento do Deputado Ermano Batista, 
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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar no 37, de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 3 e 4). 

A representação vem assinada por 457 eleitores (às fls. 9 a 
43), número que supera a exigência 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 (a fls. 6). 
Certidão da Justiça Eleitoral (às fls. 44 e 45) comprova a 

existência de 3.394 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Mantena atesta a 
existência de 443 moradias no Distrito de Barra do Ariranha 
(a fls. 65), número que supera o exigido por lei. 
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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. 47 e 50 a 57). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 77 a 80), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 63 e 64) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 66 a 75). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária às 
populações dos Distritos de Barra do Ariranha e Limeira de 
Mantena quanto à sua emancipação do Município de Mantena, 
passando a constituir o Município de Barra do Ariranha, com 
sede na localidade de Barra do Ariranha. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente - Ivair Nogueira, relator - João 

Batista de Oliveira- José Maria Barros- Paulo Piau- Dimas 
Rodrigues. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
QUARTEL DO SACRAMENTO, NO MUNICiPIO DE BOM JESUS DO GALHO -

REQUERIMENTO NQ 161/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Quartel do 

Sacramento, no Município de Bom Jesus do Galho, recebido 
mediante requerimento do Deputado Ermano Batista, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 2). 

A representação vem assinada por 160 eleitores (às fls. 3 a 
23), número que supera a exigência 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 
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apresentado a ata da eleição e termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (a fls. 28). 
Certidões da Justiça Eleitoral (às fls. 26 e 27) comprovam 

a existência de 2.114 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho 
atesta a existência de 403 moradias na sede do Distrito de 
Quartel do Sacramento (a fls. 33), 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. 36 a 42). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 47 a 50), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 43 a 45), e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (a fls. 46). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7o da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofic1o ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Quartel do Sacramento QL?,to à sua 
emancipação do Município de Bom Jesus do Galho, ~assando a 
constituir o Município de Quartel do Sacramento, com sede na 
localidade de Quartel do Sacramento. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente João Batista de Oliveira, 

relator - Ivair Nogueira - Dimas Rodrigues - Paulo Piau. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DO DISTRITO DE SÃO 

VICENTE DA ESTRELA, NO MUNICiPIO DE RAUL SOARES -
REQUERIMENTO NQ 162/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de São Vicente da 
Estrela, no Município de Raul Soares, recebido mediante 
requerimento do Deputado Antônio 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 
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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 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 (às fls. 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, cemits~io, 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 seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

V. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de São Vicente da Estrela quanto à sua 
emancipação do Município de Raul Soares, passando a 
constituir o Mu··icípio de São Vicente da Estrela, com sede 
na localidade de ~ão Vicente da Estrela. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente e relator Dílzon Melo 

Sebastião Costa -João Batista de Oliveira- Ivair Nogueira 
- José Maria Barros. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
FREI SERAFIM E GUARATAIA, NO MUNICÍPIO DE ITAMBACURI -

REQUERIMENTO NQ 163/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Frei Serafim e 

Guarataia, no Município de Itambacuri, recebido mediante 

------------------------------------------------------3-5-5 ~ 

"' -~ . ., 
E 
2 
c 

"' 
"' "' E 
Q) v; 
Vi 
C> 
'O 

"' Q) 

·.'i 
"' c;; 
c. 
o 
"' "' ~ 
c. 
É 

requerimento do Deputado Wanderley Ávila, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Ao examinar o processo, verificamos a existência de uma 
declaração (a fls. 23), proveniente da Delegacia Regional de 
Ensino de Teófilo Otôni, na qual se afirma que a Escola 
Estadual Vereador Júlio Lages, localizada no Distrito de 
Frei Serafim, oferece o ensino fundamental da 1ª a 6ª 
ser1es, e que, possivelmente, haverá a 7ª série em 1996 e a 
8ª série em 1997. 

de 1995, exige, como um dos 
emancipação de distrito, que 
de 1Q grau completo (art. 3Q, 

A Lei Complementar nQ 37, 
requisitos indispensáveis à 
este possua escola pública 
inciso IV). 
Somos, portanto, forçados a reconhecer que a exigência 

legal relativa à educação não foi atendida. 
Conforme prevê o parágrafo único do art. 7Q da mencionada 

lei complementar, na hipótese de não-atendimento dos 
requisitos legais, a Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização deverá concluir pelo arquivamento do 
processo. 

Conclusão 
Em face do exposto. concluimos pelo arquivamento do 

processo de emancipação dos Distritos de Frei Serafim e 
Guarataia, no Município de Itambacuri. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo, relat~r - João 

Batista de Oliveira- José Maria Barros- Sebastiao Costa-
Ivair Nogueira - Dimas Rodrigues. _ 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DO DISTRITO DE 
HONORÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE - REQUERIMENTO NQ 

164/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Honorópolis, no 

Município de Campina verde, recebido mediante requerimento 
do Deputado Anderson Adauto, 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. 

Fundamentação o processo em análise foi apresentado tempestivamente, 
atendendo, portanto, ao prazo determinado no a~ 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de cons:ituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 2 e 3). 

A representação vem assinada por 963 eleitores (às fls. 5 a 
35), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
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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 (a fls. 38 e 
39). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 40) comprova a 

existência de 2.033 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Campina Verde atesta a 
existência de mais de 400 moradias no Distrito de 
Honorópolis (a fls. 41), número que _supera o exigido por 
1 e i. 
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. 43 a 47). 
Verificamos, também, es:a" anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites ela~~~ado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 50 a 54), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls. 48), e a relação discriminada 
dos servidores municipais lotados na referida área (a fls. 
49). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Honorópolis quanto à sua 
emancipação do Município de Campina verde, passando a 
constituir o Município de Honorópolis, com sede na 
localidade de Honorópol is. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues, relator 

Ivair Nogueira -João Batista de Oliveira José Maria 
Barros - Paulo Piau. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
SÃO JOSE DO TRIUNFO E CACHOEIRA DE SANTA CRUZ, NO MUNICÍPIO 

DE VIÇOSA - REQUERIMENTO No 165/95 
Comissão de Assuntos Municipais e-Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de São José do 

Triunfo e Cachoeira de Santa Cruz, no Município de Viçosa, 
recebido mediante requerimento do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, 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. 
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Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto. ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 3). 

A representação vem assinada por 194 eleitores (às fls. 11 
a 17), número que supera a exigência 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 (às fls. 6 a 
8). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 9) comprova a 

existência de 2.403 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Viçosa atesta a 
existência de 526 moradias no Distrito de São José do 
Triunfo (a fls. 21), 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. 22 e 23, 25 a 31). 

~ 
~ 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado ~~'o Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 4~ a ~8), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imovei~ ~unicipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 34, 3~. 37 a 40), e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 33 e 36)_ 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa .. na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária às 
populações dos Distritos de São José do Triunfo e Cachoeira 
de Santa Cruz quanto à emancipação destes do Município de 
Viços2 passando a constituir o Município de São José do 
Triunr:. com sede na localidade de São José do Triunfo. 
Sala aas Comissões, 14 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente - José Maria Barros, relator -

João Batista de Oliveira - Ivair Nogueira- Paulo Piau-
Dimas Rodrigues. _ 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DO DISTRITO DE 
MARILÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA - REQUERIMENTO NQ 

166/95 
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Relatório 
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O processo de emancipação do Distrito de Marilândia, no 
Município de Itapecerica, recebido mediante requerimento do 
Deputado Romeu Queiroz, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 2). 

A representação vem assinada por 437 eleitores (às fls. 5 a 
26), número que supera a exigência 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 (ás fls. 43 e 
44). 
certidão da Justiça Eleitoral (às fls. 45 e 50) comprova a 

existência de 2.043 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Itapecerica atesta a 
existência de 510 moradias no Distrito de Marilândia (a fls. 
31), 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. 34 a 37). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas - IGA- (às fls. 46 a 49), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 38 a 40), e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (a fls. 41). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
v. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Marilândia quanto à sua emancipação 
do Município de Itapecerica, passando a constituir o 
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Município de Marilândia, com sede na localidade de 
Marilândia. 

Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues, relator 

Paulo Piau - José Maria Barros - Ivair Nogueira João 
Batista de Oliveira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE NOVA 
MATRONA, NO MUNICÍPIO DE SALINAS - REQUERIMENTO NQ 171/95 

Comi~são de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Nova Matrona, no 
Município de Salinas, recebido mediante requerimento do 
Deputado Péricles Ferreira, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar no 37, de 1995. 

Ao examinar Õ processo, deparamos com a certidão, a fls. 
32, informando que o Distrito de Nova Matrona possui 1.675 
eleitores. 

A Lei Complementar no 37/95 estabeleceu, no inciso I do 
art. 3Q, um dos requisitos indispensáveis à emancipação de 
distrito, que é a necessidade de comprovação da existência 
de, no mínimo, 2.000 eleitores na área territorial a ser 
emancipada, o que não ocorre no Distrito de Nova Matrona. 

Posteriormente, foi anexada ao processo nova certidão da 
Justiça Eleitoral (a fls. 93). na qual 2-::recem 377 
eleitores de Jucurutu. Como essa localidade não ~z parte da 
área emancipanda, somos levados a desconsiderar o acréscimo 
pretendido. 

Conforme determinação expressa, contida no parágrafo único 
do art. 7Q da mencionada lei complementar, na hipótese de 
não-atendimento dos requisitos previstos na mesma lei, a 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização deverá 
concluir pelo arquivamento do processo. 

Em face do exposto, 
processo de emancipação 
Município de Salinas. 

Conclusão 
concluímos pelo arquivamento do 

do Distrito de Nova Matrona, no 

Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente - José Maria Barros, relator -

João Batista de Oliveira - rvair Nogueira- Paulo Piau-
Dimas Rodrigues. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE JK 
E ANGUERETÁ, NO MUNICÍPIO DE CURVELO - REQUERIMENTO NQ 

174/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de JK e Angueretá, 

no Município de Curvelo, recebido mediante requerimento do 
Deputado Marcelo Cecé, vem a esta Comissão para receber 

~----------------------------------------~ 
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art. 103, III, 11 b 11
, do Regimento 

III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Ao examinar o processo, deparamos com certidão, a fls. 16, 
informando que o Distrito de JK (ex-São José da Lagoa), 
incluindo o trevo da BR-040 e a localidade de Bananal, e o 
povoado de São José das Pedras, este pertencente ao Distrito 
de Angueretá, possuem um total de 1.487 eleitores. 

A Lei Complementar nQ 37, de 1995, estabeleceu, no inciso I 
do art. 3Q, como um dos requisitos indispensáveis à 
emancipação de distrito a necessidade de comprovação da 
existência de, no m1n1mo, 2.000 eleitores na área 
territorial a ser emancipada, o que não ocorre nos Distritos 
de JK e Angueretá. 
Conforme determinação expressa no parágrafo único do art. 

7Q da mencionada lei complementar, na hip~:ese de não-
atendimento dos requisitos legais, a Comiss2~ de Assuntos 
Municipais e Regionalização deverá concluir pelo 
arquivamento do processo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pelo arquivamento do 

processo de emancipação dos Distritos de JK e Angueretá, no 
Município de Salinas. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dimas 

Rodrigues - Paulo Piau - José Maria Barros - João Bat1sta de 
01 ivei r a. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
RAVENA, NO MUNICÍPIO DE SABARÁ - REQUERIMENTO NQ 177/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Ravena, no 
Município de Sabará, recebido mediante requerimento do 
Deputado José Henrique, vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do art. 103, III, "b", do Regimento 
Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente. 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 2 a 4). 

A representação vem assinada por 308 eleitores (às fls. 6 a 
32), número que supera a exigência de 71. 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 
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diretoria devidamente registrados em cartório (às fls. 34 a 
36 e 58). 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 38) comprova a 
existência de 2.083 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Sabará atesta a 
existência de 433 moradias no Distrito de Ravena (a fls. 
39), número que supera o exigido por lei. 

Constam, ainda, no processo as certidões que a!es~am a 
existência de posto de saúde, cemitério, escola publ1ca de 
1Q grau completo, bem como a presença de se~viços de 
telefonia, correios, energia elétrica e abastec1mento de 
água (às fls. 41 a 47). 
Verificamos também estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de.limites'elaborado pelo Institu~o de G~ociên~i~s 
Aplicadas- IGA- (às fls. 54 a 56), alem do 1nventar1o 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizad~s 
na área emancipanda (às fls. 48 a 52), e a rela~ao 
discriminada dos servidores municipais lotados na refer1da 
área (a fls. 53). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assur.::~ Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7o da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional. ~l~i~oral 
solicitando a realização de consulta pleb1Sc1tar1a à 
população do Distrito de Ravena quanto à sua emanc~p~ç~o do 
Município de Sabará, passando a constituir o Mun1c1p1o de 
Ravena, com sede na localidade de Ravena. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
João Batista de Oliveira, Presidente- Dimas Rodrigues, 

relator - José Henrique - Ivair Nogueira - Paulo Piau - José 
Maria Barros. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NO 79/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A propos1çao em análise, desarqui~ada a.pedido do De~utado 
Wanderley Avila, dispõe sobre a obr1gator1edade d~ ~ ~1tular 
de cartório comunicar às Prefeituras dos mun1c1p1os do 
Estado de Minas Gerais nome, endereço e número de inscrição 
no CPF ou no CGC do novo ou dos novos proprietários de 
imóveis, após a lavratura de escritura de imóvel ~rba~o. 
para efeito de cobrança do Imposto Predial e Terr1tor1al 
Urbano - IPTU. 
Publicada em 18/3/95, a matéria vem a esta Comissão para, 

regimentalmente, ser submetida a exame preliminar. 
Fundamentação 

O projeto em exame obriga o titular de cartório de registro 
de imóveis a comunicar à Prefeitura nome, endereço e 



362 

inscrição no CPF ou CGC dos novos proprietários de imóveis, 
após lavratura de escritura do imóvel urbano, para efeito de 
cobrança do IPTU. 

Conforme o art. 236 da Constituição Federal, a matéria 
referente a serviços notariais se insere no âmbito da 
competência estadual. 

Também no art. 25. § 1Q, da Carta Federal, a matéria 
encontra amparo para aceitação do projeto. 

A proposição não fere o principio da autonomia municipal, 
já que prevê norma de colaboração entre o Estado e o 
município. 

A obtenção de informações do conhecimento de titulares de 
cartórios objetiva dotar as Prefeituras de dados úteis à 
correta cobrança de impostos. 
Antigos proprietários não mais seriam incomodados após 

adoção dessa prática, mantendo-se atualizado o cadastro 
municipal, quando da alteração de proprietários de imóveis 
urbanos. 

Não se confunde neste projeto o objetivo de fornecimento 
pelo poder público de dados atualizados sobre imóveis com 
requisitos para lavratura de escrituras públicas. 
Além do mais, a Lei nQ 10.536, de 29/11/91, já dispõe sobre 

igual matéria no tocante a imóveis rurais. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
79/95. 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 108/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 108/95, do Deputado Ronaldo 

Vasconcellos, visa a declarar de utilidade pública a 
Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza 
Filho, com sede no Município de Ponte Nova. 
Publicada em 28/3/95, veio a proposição a esta Comissão 

para exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 
195, c/c o art. 103. V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em face da legislação especifica e do disposto no § 5Q do 

art. 178 do Regimento Interno, o projeto encontra-se 
corretamente instruído . 

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 dos cargos que ocupam. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
108/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -
Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 129/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe é do Deputado José Bonifácio e 
tem por objetivo regulamentar a situação do servidor de um 
dos Poderes do Estado nomeado para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança em outro Poder. 

Publicada em 30/3/95, a matéria foi distribuída 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. 

Fundamentação 
Nos termos do art. 1Q do projeto, o servidor integrante do 

quadro de um dos Poderes do Estado, uma vez nomeado para o 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança de 
outro Poder, passa a integrar o quadro de servidores deste 
último, sem perda dos direitos que possuía no outro de que é 
originário. Estabelece ainda a proposição que, 
independentemente de formalização burocrática, fica o 
servidor à disposição do Poder no qual está lotado, 
automaticamente, devendo o órgão de sua última lotação 
providenciar a certidão de contagem de tempo para fins de 
apostilamento e aposentadoria e demais direitos para 
averbação. 

Justificando o objetivo do projeto, alega o autor que a 
medida visa a desburocratizar a utilização de servidor de um 
Poder nomeado para cargo de confiança em outro Poder, e que, 
nos termos da Carta mineira, "os servidores dos três Poderes 
são servidores do Estado e parcela de um mesmo poder público 
cujos objetivos integram as finalidades de todos". 
Trata-se, como se observa, de matéria que deve ser 

disciplinada no âmbito do Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Estado de Minas Gerais, cuja iniciativa é 
prerrogativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, em face 
do que dispõe o art. 66, III, "c", da Constituição Estadual. 

Não bastasse esse v1c1o formal a impedir a tramitação do 
projeto nesta Casa, a medida afigura-se-nos contrár'~ ao 
ordenamento dispensado pela Constituição Federal aos 
servidores públicos, como se verá adiante. 

A investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, 
II, da Constituição Federal). 

Nada impede que um servidor aprovado em concurso público 
possa vir a assumir cargo em comissão em outro Poder 
distinto daquele de que é originário. No entanto, ao ser 
exonerado, esse servidor retorna ao "status quo ante", uma 
vez que o seu cargo ou emprego faz parte do quadro 
específico do órgão, entidade ou Poder onde anteriormente 
estava lotado. Admitir a hipótese de esse servidor vir a 

L-----------------------------------------~ 



364 

pertencer a outro quadro de carreira, principalmente noutro 
Poder, nos moldes propostos, sem que o órgão ou a entidade 
onde atualmente se encontra lotado se manifeste, atenta 
contra a organização administrativa do Estado, enquanto é 
comuníssimo servidores de um órgão ou Poder estarem 
exercendo cargos comissionados em outro. Nesse sentido, 
haverá grande migração de servidores entre Poderes, o que 
resultará em quadros desfalcados ou inchados, com grande 
perda na qualidade do serviço público. De outro lado, 
devemos lembrar que cada Poder exerce atividade ímpar. 

Não podemos deixar de ponderar que os servidores são 
treinados e se especializam nas atividades-fim de cada 
Poder. Ainda sobre a matéria, vis;umbramos outras máculas. 
Cada Poder tem a prerrogativa cs propor a criação, a 
transfórmação e a extinção de seus cargos. Caso fosse 
aprovada a medida proposta, estaríamos ferindo esse comando 
constitucional e também o princípio da sepz-ação dos 
Poderes. 
Finalizando, trazemos á colação o art. 37 da Lei Federal nQ 

8.112, de 1990, que trata do instituto da redistribuição, 
"in verbís": 

"Art. 37 - Redistribuição é o deslocamento do servidor, com 
o respectivo cargo, para quadro de pessoal de outro órgão ou 
entidade do mesmo Poder, cujos planos de cargos e 
vencimentos sejam idênticos, observado sempre o interesse da 
administração. 

§ 1Q A redistribuição dar-se-á exclusivamente para 
ajustamento de quadros de pessoal às necessidades_ dos 
serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinçao ou 
criação de órgão ou entidade. 

§ 2Q - Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os 
servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos, na 
forma deste artigo, serão colocados em disponibilidade, até 
seu aproveitamento na forma do art. 30.". 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
nQ 129/95. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

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

Relatório o projeto de lei em destaque, do Deputado Marcelo Cecé, 
objetiva criar a Medalha Frei Orlando em homenagem aos ex-
combatentes que lutaram na Itália, por ocasião da Segunda 
Guerra Mundial, e o Diploma de Mérito, em homenagem aos que 
lutaram e aos que permaneceram em solo brasileiro, apesar de 
convocados para a frente de batalha. 

A proposição foi encaminhada para estudo preliminar à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentando 
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a Emenda nQ 1. Vem, agora, a esta Comissão, para o 1Q turno 
de deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A homenagem proposta pelo autor do projeto em estudo, no 

momento em que se comemora o 50Q aniversário do fim da 
guerra, é procedimento dos mais louváveis, tendo-se em vista 
que os brasileiros que participaram da Força Expedicionária 
Brasileira não tiveram seus esforços em favor da Pátria 
reconhecidos pela legislação estadual. 

É de justiça que esses brasileiros, que mostraram tanta 
bravura naquela oportunidade particularmente grave, sejam 
lembrados com a Medalha e o Diploma de Mérito Frei Orlando. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de 

Lei nQ 187/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 231/95 

comissão de Constituição e Just~ça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel~os, o Projeto de 
Lei nQ 231/95 dispõe sobre a criação das Areas de Proteção 
Ambiental das Lagoas Marginais do Rio São Francisco e dos 
Seus Afluentes e dá outras providências. 

Publicada em 12/5/95, a matéria foi distribuída a esta 
Comissão para exame preliminar de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos :ermos do art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Com o advento da Carta Federal de 1988, o tema meio 

ambiente ganha, pela primeira vez na história republicana, 
foro constitucional, com capitulo próprio. 

As regras ali inseridas mostram, indubitavelmente, o firme 
propósito do constituinte federal de compatibilizar o uso 
dos recursos naturais com a preservação do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 

A criação das Áreas de Proteção Ambiental das Lagoas 
Marginais do Rio São Francisco e dos Seus Afluentes, 
objetivo do projeto em tela, é de suma im~ortância para o 
regime hidrológico daqueles cursos de agua e para a 
reprodução e o desenvolvimento da fauna ictiológica. 
O art. 225, § 1Q, III, da Constituição Federal outorga aos 

entes políticos a incumbência de definir, em todas as 
unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos. 

Já o art. 24, VI, estabelece que a matéria relativa a 
proteção do meio ambiente, conservação da natureza, defesa 
do solo e dos recursos naturais, florestas, caça, pesca e 
fauna é de legislação concorrente entre União, Estados e 
Distrito Federal. 

A Lei Federal nQ 6.902, de 27/4/81, que foi acolhida pela 
Magna Carta e dispõe sobre a criação de estações ecológicas, 

~----------------------------------------------~ 
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áreas de proteção ambiental e dá outras providências, 
determina, no art. 2Q, c/c o art. 8Q, que, no ato de 
criação, serão definidos os limites geográficos da área. 

Ao examinarmos a proposição, pudemos constatar que tal 
requisito não foi satisfeito, remetendo o autor ao Executivo 
a incumbência de providenciar a identificação e o mapeamento 
das lagoas marginais, no prazo de um ano a contar da data de 
publicação da lei. No nosso entendimento, esse expediente 
não macula o projeto. 

Em primeiro lugar, o § 1Q do 
preceitua que o beneficio da lei 
adjacente ao leito histórico de 
marginais. 

art. 1Q da proposição 
abrange faixa de SOm 

inundação das lagoas 

Em segundo lugar, até mesmo o Executivo, quando cria essas 
áreas por meio de lei, deixa de delimitá-las 
geograficamente, fazendo-o, posteriormente, em decreto. 
Veja-se, a propósito, o art. 2Q da Lei nQ 11.731, de 
31/12/94, de autoria do Governador, "in verbis": 

"Art. 2Q -Fica criada a Estação Ecológica de Água Limpa, 
no Município de Cataguases.". 

Em terceiro lugar, é inadequado para um texto legal 
comportar descrições minudentes, que deverão constar de 
outro instrumento normativo, a exemplo do que ocorre com os 
atos expropriatórios. 

Com a finalidade de adequar o "caput" do art. 1Q à técnica 
legislativa, estamos apresentando a Emenda nQ 1. 

Conclusão 
Ante o aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
231/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao "caput" do art. 1Q a seguinte redação: 
"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.". 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 233/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Do Deputado Ajalmar Silva, a proposição em tela objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação de Ação Social 
Vida - ASVIDA -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado o projeto em 17/5/95, foi distribuído a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar atende aos requisitos 

estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que regulamenta 
a matéria; não se encontra, portanto, impedimento à 
tramitação do projeto em análise. 
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Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
233/95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 247/95 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

Relatório 
Do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei ora analisado 

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Sindicato 
Rural de Sobrália, com sede no Município de Sobrália. 

Após a sua publicação em 25/5/95, vem 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 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. O Sindicato Rural de 
Sobrália 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 
247/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 249/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 249/95, do Deputado Álvaro Antônio, 

visa a declarar de -utilidade pública a Associação dos 
Rodoviários Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte e 
Região Metropolitana - ARAPBHRM -, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 
Após sua publicação em 26/5/95, 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 pelos 
cargos que exercem. 

Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela 
Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de 
utilidade pública de entidades. 

No entanto, torna-se necessário emendar a proposição para 
corrigir o nome da entidade. 

Conclusão 
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Diante do exposto, 
constitucionalidade e 
249/95 com a Emenda nQ 

concluímos pela :~~idicidade, 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 - F i ca declarada de ut i 1 idade púb 1 i ca a Assoei ação 

dos Rodoviários Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte 
e Região Metropolitana- ARAPBHRM -. com sede no Município 
de Belo Horizonte.". 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 251/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Do Governador de Estado, o Projeto de Lei nQ 251/95 tem por 
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Jacinto imóvel que menciona, destinando-o à instalação de 
repartições do serviço público do município. 
Publicado em 27/5/95, o projeto vem a esta Comissão para 

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Cumprindo a exigência do art. 18 da Constituição 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, de 8/6/94, a proposição em exame vem 
submeter a pretendida alienação de bens imóveis estaduais ao 
crivo autorizativo dos membros desta Casa. 

Ainda nos termos do mesmo art. 17, I, da Lei nQ 8.666, de 
21/7/93, a alienação de bens imóveis públicos só pode 
efetivar-se, quando subordinada à existência de um interesse 
público devidamente justificado. No caso presente, tal 
requisito é preenchido, visto que as construções existentes 
já abrigam importantes serviços públicos municipais. 

Além do mais, a Secretaria de Estado de Educação 
manifestou-se favoravelmente à doação, uma vez que a Escola 
Estadual Professor Estêvão Araújo, instalada no terreno, foi 
transferida para outro local. 

É importante destacar também que, por se destinar a uma 
entidade federada, a presente alienação está dispensada do 
procedimento licitatório, de acordo com a alínea "b" do 
inciso I do art. 17 da Constituição Federal. 
Dessa forma, a proposição em tela coaduna-se com os 

princípios constitucionais e legais, inexistindo óbice à sua 
tramitação. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
251/95. 

Conclus2.: 
concluímos pela 
pela legalidade 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 
Anivaldo Coelho- Antônio Genaro- Simão Pedro Toledo. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 254/95 

Comissão de CÕnstituição e Justiça 

O Projeto de Lei nQ 
visa a declarar de 
Servidores da Justiça 
Gerais SINJUS-MG 
Horizonte. 

Relatório 
254/95, do Deputado Gilmar Machado, 
utilidade pública o Sindicato dos 
de 2ª Instância do Estado de Minas 

com sede no Município de Belo 

Após sua publicação em 27/5/95, 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 
de 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 
utilidade pública de entidades. 

No entanto, torna-se necessário emendar a proposição para 
aperfeiçoar o projeto. 

Diante do exposto, 
constitucionalidade e 
254/95 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 Sindicato 

dos Servidores da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas 
Gerais SINJUS-MG com sede no Município de Belo 
Horizonte.". 
S2la das Comissões, 13 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 255/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Do Deputado José Braga, o Projeto de Lei nQ 255/95 tem por 

objetivo alterar a denominação da Escola Estadual São Judas 
Tadeu para Escola Estadual Manoel Pereira de Araújo, no 
Município de Brasília de Minas. 

Desarquivada nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi a prop8sição publicada em 27/5/95 e encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do mencionado Regimento. 

Fundamentação 
A proposição em estudo está de acordo com a Lei nQ 5.378, 

de 3/12/69, alterada pela Lei nQ 7.621, de 13/12/79, que 
estabelece normas para denominação de estabelecimento, 
instituição ou próprio público. se:Jndo a qual não deve 
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haver, no mesmo município, outra instituição com igual 
denominação, devendo a escolha recair em nome de pessoas 
falecidas, de notórias qualidades. 

Não há, pois, impedimento legal à tramitação do projeto, 
que se encontra em consonância com a legislação vigente. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
255/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 257/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
A proposição em análise, do Deputado Aílton 

pretende seja declarado de utilidade pública o Lar, 
e Escola do Menor Perdoense LATEMP com 
Município de Perdões. 

Vilela, 
Trabalho 
sede no 

Desarquivado, nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi o projeto publicado em 27/5/95 e distribuído a esta 
Comissão para exame preliminar, conforme o disposto no art. 
195, c/c o art. 103, V, "a", do mencionado Regimento. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar cumpre os requisitos 

estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que regulamenta 
a matéria, não se encontrando, portanto, impedimento à 
tramitação do projeto. 

Conclusão 
Em virtude do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
257/95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 259/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 259/95, do Deputado Jorge Eduardo de 

Oliveira, visa declarar de utilidade pública a Sociedade 
Beneficente Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município 
de Bandeira do Sul. 

Após sua publicação em 27/5/95, vem o projeto a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

A entidade objeto da 
personalidade jurídica, 
anos e sua diretoria é 
remuneradas pelos cargos 

Fundamentação 
proposição em tela é dotada de 
está funcionando há mais de dois 
formada por pessoas idôneas, não 
que exercem. 
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Estão, portanto, cumpridos 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 
259/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 260/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Oriundo da Mensagem nQ 11/95, o projeto dE lei em apreço 

altera a Lei nQ 6.763, de 26/12/75, QUE consolida a 
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 
P~:'icada no "Diário do Legislativo" de 30/5/95, a matéria 

fo· :istribuida a esta Comissão para exame preliminar quanto 
aos aspectos de juridicidade, constitucionalid2:e e 
legal idade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, \. "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Decreto Federal nQ 981, de 11/11/93, que regulamenta a 

Lei nQ 8.672, de 6/7/93, prevê a realização, pelos Estados, 
de sorteios destinados a angariar recursos para o fomento do 
desporto, nas modalidades de bingo, sc-~eio numérico, bingo 
permanente e similares, cabendo às Se~·etarias da Fazenda 
dos entes federados fiscalizar as entiaades que realizarem 
os sorteios autorizados, "ex-vi" dos arts. 40, 45 e 48. 

A alteração que ora se propõe à redação dos arts. 92 e 94 
da Lei Estadual nQ 6.763, de 1975, que consolida a 
legislação tributária do Estado, tem por escopo criar a taxa 
de expediente específica para esses tipos de sorteios, em 
face da carência de dispositivo legal ensejando a exigência 
do tributo específico. 

Tal medida é necessári2, conforme alega o Chefe do 
Executivo, para fazer frente aos ônus e gastos decorrentes 
da atribuição de novas tarefas aos órgãos estaduais, 
relativas às diligências (condições e legalidade de 
entidades requerentes), vistorias e perícias técnicas 
(maquinários e equipamentos), como também ao controle do 
objetivo propriamente dito (projeto de fomento ao desporto, 
operacionalidade e premiação), quer seja na fase final 
subseqüente, quer seja na fiscalização da aplicação dos 
recursos e da prestação de contas. 

Não obstante a Lei de Introdução ao Código Civil 
estabelecer, no art. 2Q, que uma lei só pode ser rejeitada 
ou modificada por outra de igual ou superior hierarquia, a 
Constituição Federal preceitua, no art. 150, I e III, "a" e 
"b", o seguinte: 
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"Art. 150- Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
I I - .................................................... . 
III -cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do inicio 

da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada 

a lei que os instituiu ou aumentou;". (Grifas nossos.) 
Destarte, o projeto nao encontra óbice à sua normal 

tramitação nesta Casa, ficando a eficácia das novas regras 
condicionada ao exercício financeiro seguinte à data de 
publicação da lei. 

Conclusão 
Ante o aduzido, concluímos pela 

constitucionalidade e pela legalidade 
260/95. 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 109/95 
Comissão de Meio Ambiente 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, a propos1çao 

em análise pretende seja declarado de utilidade pública o 
Centro de Estudos Ecológicos e Educação Ambiental - CECO -. 
com sede no Município de Carangola. 

Após a aprovação do projeto no 1Q turno, sem emenda. cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para 
o 2Q turno, cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
Pretende-se com este projeto beneficiar com o titulo 

declaratório de utilidade pública uma entidade legalmente 
constituída, sem fins lucrativos. o CECO desenvolve obra empreendedora na área da ecologia, 
buscando a conscientização para a preservação do meio 
ambiente. 

Em razão 
merecedora 

dessas considerações, julgamos ser a entidade 
do título declaratório de utilidade pública. 

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

Lei nQ 109/95 no 2Q turno, na fo~~a original. 
Sala das Comissões, 13 de junho ~e 1995. 
Antônio Roberto, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 158/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em exame, do Deputado Ajalmar Silva, que 
pretende declarar de utilidade pública a Fraternidade 
Feminina Cruzeiro do Sul, com sede no Município de Monte 
Carmelo, foi aprovado no 1Q turno, na forma original. 
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Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 
a matéria no 2Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A mencionada entidade vem cumprindo fielmente o objetivo 

proposto em seu estatuto e preconizado pelo Grande Oriente 
de Minas Gerais, qual seja a prestação de serviços 
filantrópicos nas áreas da educação e da cultura. 

Pelos relevantes serviços que a associação vem prestando à 
comunidade a que serve, consideramos justa a declaração de 
sua utilidade pública. 

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

nQ 158/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
- No 190/95 

Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Projeto de Resolução no 190/95, da Comissão de 
Agropecuária e Política Rural, que aprova alienações de 
terras devolutas urbanas, foi aprovado no 1Q turno, com as 
Emendas nos 1 e 2. 

Na forma- regimental, vem agora a matéria a esta Comissão, 
para ser objeto de apreciação. Se?ue anexa a redação do 
vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A aprovação do projeto de resolução em tela tem o alto 

significado social de fazer justiça a quem ocupou o 
patrimônio inexplorado do Estado. Cumpre-se, assim, o 
preceito constitucional que dispõe sobre a função social da 
propriedade. 

Não existem despesas liquidas decorrentes da aprovação da 
proposição. Conforme conclusão da análise realizada no 1Q 
turno, a atividade estatal no processo de legitimação de 
posses gerou uma receita substancialmente maior que a 
correspondente despesa. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Resolução nQ 190/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 25 de maio de 1995. 
Jorge Hannas, Presicente - Glycon Terra Pinto, relator -

Marcos Helênio- Migus~ Barbosa. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 190/95 

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, 
da Constituição do Estado, as alienações das terras 
devolutas que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto 

no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações 
das terras devolutas especificadas nos termos do anexo desta 
resolução, observada a enumeração dos respectivos 
beneficiários. 
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Art. 2Q -Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexo * 
(a que se refere o art. 1Q do Projeto de Resolução ng 190, 

de de de 1995) 
* - O anexo do Projeto de Resolução ng 190/95 é o constante 

na Resolução nQ 5. 156, publicada nesta edição, excetuando-se 
a expressão "(a que se refere o art. 1Q da Resolução nQ 
5. 156, de 14 de junho de 1995)". 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 23/95 

ComissãÕ de Redação 
O Projeto de Lei ng 23/95, de autoria do Deputado Ivo José, 

que declara áreas de proteção ambiental as lagoas marginais 
do rio Piracicaba e de seus afluentes e dá outras 
providências, foi aprovado no 2Q turno com as Emendas nQs 1 
e 2. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 23/95 

Declara áreas de proteção ambiental as lagoas marginais do 
rio Piracicaba 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 Piracicaba 
e de Seus Afluentes, as lagoas marginais do rio Piracicaba e 
de seus afluentes. 

§ 1Q - Os beneficios desta lei abrangem a faixa de 50 
(cinqüenta) metros adjacentes ao leito histórico de 
inundação das lagoas marginais. 
§ 2Q -Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se 

lagoas marginais as depressões geomorfológicas ribeirinhas, 
inclusive os meandros abandonados, suscetíveis de continuas 
ou periódicas inundações, condicionadas a fluxos e refluxos 
das águas superficiais e subterrâneas ligadas ao regime 
hidrológico do rio Piracicaba e de seus afluentes. 
Art. 2Q- São objetivos desta lei: 
I - proteger ecossistemas ribeirinhos importantes para a 

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

desenvolvimento da fauna ictiológica; 
III assegurar condições para a proteção da fauna 

ribeirinha em geral; 
IV - impedir ações de drenagem, de aterro, de desmatamento, 

de obstrução de canais e outras ações que descaracterizem os 
ecossistemas das lagoas marginais; v - oferecer condições para o desenvolvimento do turismo 
ecológico, da pesca amadora, do lazer e da recreação; 
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VI - resguardar um patrimônio natural 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. 
10 desta 1 e i : 
i - a drenagem ou a obstrução de 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 unidade industrial, de aterro e a 

realização de terraplanagem e demais obras de construção 
c i vi 1; 

IV - a pesca profissional ou amadora com a utilização de 
instrumentos de emalhar, tais como redes, tarrafas ou 
assemelhados. 

Parágrafo único - Observadas as disposições constitucionais 
e legais relativas à matéria, a proibição de que trata este 
artigo não se aplica a obras, atividades, planos e projetos 
de utilidade pública ou de relevante interesse social, 
definidos no âmbito do uso múltiplo e sustentável dos 
recursos hídricos do rio Piracicaba e de seus afluentes. 
Art. 4Q -O Poder Executivo, por intermédio do órgão 

estadual competente, providenciará a identificação e o 
mapeamento das lagoas marginais do rio Piracicaba e de seus 
afluentes. 

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 
P'~acicaba e de Seus Afluentes. 
~-t. 6Q -Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo 

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de 
sua publicação. 

Art. 7Q Esta lei er-~a em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente- Bonifácio Mourão, relator 

Arnaldo Canarinho. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 24/95 
Comiss~o de Redação 

O Projeto de Lei ng 24/95, de autoria do Deputado Ivo José, 
que declara áreas de proteção ambiental as lagoas marginais 
do rio Doce e de seus afluentes e dá outras providências, 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emendas. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada á 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 24/95 
Declara áreas de proteção ambiental as lagoas marginais do 

rio Doce e de seus afluentes e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q- Ficam declaradas áreas de proteção ambiental, sob 
a denominação de APA das Lagoas Marginais do Rio Doce e de 
Seus Afluentes, as lagoas marginais localizadas ao longo de 
todo o curso do rio Doce e de seus afluentes, no território 
do Estado. 

§ 1Q - Os beneficios 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, 
inclusive os meandros abandonados, suscetíveis de contínuas 
ou periódicas inundações, condicionadas aos fluxos e 
refluxos das águas superficiais e subterrâneas ligadas ao 
regime hidrológico do rio Doce e de seus afluentes. 
Art. 2Q- São objetivos desta lei: 
I - proteger ecossistemas ribeirinhos importantes para a 

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

desenvolvimento da fauna ictiológica; 
III assegurar condições para a proteção da fauna 

ribeirinha em geral; 
IV - impedir ações de drenagem, aterro, desmatamento, 

obstrução de canais e outras ações que descaracterizem os 
ecossistemas 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 de elevad: valor 
paisagístico e estimular a melhoria da qualidade amoiental 
das áreas circunvizinhas. 
Art. 3Q- Ficam proibidas, nas áreas a que se refere o art. 

1Q desta lei: 
r - a drenagem ou a obstrução de seus respectivos contatos 

com o rio, para o fluxo e refluxo de suas águas; 
II- a realização de obra que atente contra os objetivos 

referidos no art. 2Q desta lei; 
III- a instalação de unidade industrial, de aterro e a 

realização de terraplanagem e demais obras de construção 
civil; 
IV- a pesca profissional ou amadora, com a utilização de 

instrumentos de emalhar, tais como redes, tarrafas ou 
assemelhados. 

Parágrafo único- Observadas as disposições constitucionais 
e legais relativas à matéria, a proibição de que trata este 
artigo não se aplica a obras, atividades, planos e projetos 
de utilidade pública ou de relevante interesse social, 
definidos no âmbito do uso múltiplo e sustentável dos 
recursos hídricos do rio Doce e de seus afluentes. 
Art. 4Q -O Poder Executivo, por intermédio do órgão 

estadual competente, providenciará a identificação e o 
mapeamento das lagoas marginais do rio Doce e de seus 
afluentes. 
Art. 5Q -Compete 

política ambiental 
ao órgão responsável pela execução da 

do Estado definir as condições de manejo 

377 

e fiscalização da APA das Lagoas Marginais do Rio Doce e de 
Seus Afluentes. 

Art. 6Q -Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de 
sua publicação. 
Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente- Arnaldo Canarinho, relator 

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 51/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 51/95, de autoria do Deputado Sebastião 
Helvécio, que cria o Fundo Estadual de Alimentação Escolar-
FEAE - e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno, 
com a Emenda nQ 1 ao vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 

~ 
~ 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 51/95 
Cria o Fundo Estadual de AlimentaÇão Escoiar- FEAE- e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica criado, nos termos da Lei Complementar nQ 

27, de 18 de janeiro de 1993, o Fundo Estadual de 
Alimentação Escolar- FEAE -, destinado à compra de produtos 
alimentícios para programas de alimentação escolar. 

Parágrafo único - Os programas a serem beneficiados pelo 
FEAE devem destinar-se ao fornecimento de alimentação 
gratuita a alunos matriculados em creches ou classes da pré-
escola, do ensino fundamental ou da educação especial. 

Art. 2Q- O FEAE, de natureza e individuação contábeis, tem 
prazo indeterminado de duração. 
Art. 3Q- Podem ser beneficiários do FEAE: 
I - as escolas da rede estadual de ensino; 
II - as fundações educacionais integrantes da administração 

indireta estadual; 
III - os municípios que atendam ao disposto no art. 212 da 

Constituição da República; 
IV - as fundações educacionais integrantes da administração 

indireta municipal; 
V- as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas 

que ofereçam ensino gratuito a todos os seus alunos. 
Art. 4Q -São condições para o recebimento de recursos do 

FEAE: 
I a manutenção, por parte da unidade escolar, ja 

distribuição de alimentos durante as férias escolares; 
II - a autonomia da escola na execução das ações relativas 

à alimentação escolar, especialmente as de aqu1s1çao, 
processamento e distribuição dos gêneros alimentícios; 
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III - a participação do colegiado da unidade escolar nas 
ações do programa de alimentação, especialmente na 
fiscalização financeira, respeitadas as normas legais e o 
disposto no art. 15 desta lei. 
Art. 5Q- São recursos do FEAE: 
I - as dotações orçamentárias consignadas no orçamento do 

Estado ou em créditos adicionais; 
II - os recursos obtidos junto a órgãos federais para 

programas de alimentação, especialmente os obtidos mediante 
convênio com a Fundação de Assistência ao Estudante do 
Ministério da Educação e do Desporto; 
III - as contribuições, as doações, os auxílios e os 

legados de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas, nacionais ou internacionais; 

IV o resultado das aplicações financeiras das 
disponibilidades temporárias; 

V - os provenientes de outras fontes. 
Art. 6Q -Para obtenção de financiamento ou repasse de 

recursos do FEAE, exigir-se-á do candidato a beneficiário: 
I - a apresentação de plano de trabalho, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo órgão gestor do FEAE; 
II - a comprovação de atendimento aos requisitos legais 

referentes à contribuição e à regulamentação da entidade ou 
do órgão candidato a beneficiário do Fundo e, no caso das 
entidades mencionadas no inciso V do art. 3Q, a comprovação 
do atendimento ao disposto no art. 213 da Constituição da 
República; 
III - a comprovação, pelos municípios, do cumprimento do 

disposto no art. 212 da Constituição da República; 
IV- o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 101. 

(dez por cento) do valor do projeto ou programa, em se 
tratando de órgão ou entidade estadual ou municipal, e de, 
no m1n1mo, 201. (vinte por cento), em se tratando de entidade 
mencionada no inciso V do art. 3Q. 
Art. 7Q A aplicação dos recursos financiados ou 

repassados pelo FEAE deverá ser comprovada na forma definida 
em regulamento. 
Art. 8Q -O órgão gestor do FEAE é a Secretaria de Estado 

da Educação, à qual, além das atribuições determinadas no 
art. 4Q, I, da Lei Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 
1993, compete: 
a) definir critérios operacionais mínimos para a execução 

do programa de alimentação escolar a serem exigidos dos 
beneficiários do FEAE; 
b) proceder à análise das solicitações relativas aos 

requisitos contidos nesta lei; 
c) aprovar os relatórios de execução físico-financeira a 

serem apresentados, obrigatoriamente, pelos beneficiários. 
Art. 9Q -O órgão gestor do FEAE enviará, anualmente, à 

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer da 
Assembléia Legislativa relatório contendo informações sobre 
o funcionamento do Fundo, especialmente as relativas a: 
a) fonte de recursos obtidos; 
b) valor dos recursos financiados e repassados; 
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c) número de escolas beneficiadas; 
d) número de alunos beneficiados; 
e) relação nominal de municípios beneficiados, com o 

correspondente valor da operação e o número de alunos 
atendidos; 
f) relação nominal de escolas comunitárias, confessionais e 

filantrópicas beneficiadas, com o correspondente valor da 
operação e o número de alunos atendidos; 

g) relação nominal de beneficiários inadimplentes com o 
FEAE; 

h) outras informações consideradas relevantes pela Co-
missão. 
Art. 10 -O agente financeiro do FEAE é o Banco do Estado 

de Minas Gerais - BEMGE -, que não fará jus a nenhum tipo de 
remuneração pelos serviços prestados. 
Art. 11 -O grupo coordenador do FEAE é o Conselho Diretor, 

que tem a seguinte composição: 
I - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do 

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

Fa:,_-~:::Ja; 

II: - 3 (três) representantes da Secretaria de Estado da 
Educação; 

IV - 1 (um) representante do Banco do Estado de Minas 
Gerais - BEMGE , 

V 1 (um) representante da Associação Mineira de 
Municípios; 

VI - 1 (um) presidente de colegiado de escola estadual; 
VII - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais; 
VIII - 1 (um) representante do Conselho Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. 
Art. 12 -Compete ao Conselho Diretor do FEAE, além das 

atribuições contidas no art. 4Q, III, da Lei Complementar nQ 
27, de 18 de janeiro de 1993: 

I -definir a política de aplicação dos recursos; 
II - fixar as diretrizes e prioridades de financiamento ou 

de repasse de recursos; 
III -aprovar o plano anual de aplicação dos recursos; 
IV - acompanhar a execução do Fundo . 
Art. 13 -É vedada a concessão de financiamento ou o 

repasse de recursos a beneficiário que descumpra o disposto 
nesta lei, que se encontre inadimplente com o Fundo ou cujo 
relatório de execução físico-financeira não tenha sido 
aprovado pelo órgão gestor. 

Art. 14 Cabe à Secretaria de Estado da Fazenda a 
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do 
FEAE. 
Art. 15 -Os demonstrativos financeiros do FEAE obedecerão 

ao disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964, 
e às normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do 
Estado. 
Art. 16- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação. 
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Art. 17 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 18- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente- Arnaldo Canarinho, relator 

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

NQ 190/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução nQ 190/95, de autoria da Comissão de 
Agropecuária e Política Rural, que aprova, em conformidade 
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, 
as alienações das terras devolutas que especifica, foi 
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 190/95 

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 ~8nstituição do ~s~ado, as alienações 
das terras devolutas especificadas nos :~~mos do anexo desta 
resolução, observada a enumeração dos respectivos 
beneficiários. 
Art. 2Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente- Bonifácio Mourão, relator 

Arnaldo Canarinho. 
Anexo * 

(a que se refere o art. 1Q da Resolução nQ 
de 1995) 

, de de 

é o constante 
excetuando-se 

Resolução nQ 

* - O anexo do Projeto de Resoluçã~ nQ 190/95 
na Resolução nQ 5. 156, publicada nesta edição, 
a expressão "(a que se refere o art. lQ da 
5.156, de 14 de junho de 1995)". 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.644/93 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 1.644/93, de iniciativa popular, que 

dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Habitação, foi 
aprovado no 2Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1 ao 
vencido no lQ turno. 

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

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
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PROJETO DE LEI No 1.644/93 
Cria o Fundo Estadual de Habitação e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica criado, nos termos da Lei Complementar nQ 

27, de 18 de janeiro de 1993, o Fundo Estadual de Habitação 
- FEH -, de caráter rotativo e natureza e individuação 
contábeis, destinado a dar suporte financeiro a programas de 
investimento de interesse social, na área de habitação, para 
a população de baixa renda. 

§ 1Q - Conside~a-se programa de investimento em habitação 
de interesse social: 

I - a construção de habitação urbana e rural; 
II -a comercialização de moradias prontas; 
III - a urbanização de áreas degradadas; 
IV - a aquisição de materiais de construção; 
V- a produção de lotes urbanizados; 
VI - a realização de reformas em unidades habitacionais 

cujas condições de higiene e segurança sejam insuficientes; 
VII o desenvolvimento de programas habitacionais 

integrados. 
§ 2Q - O programa habitacional integrado de que trata o 

inciso VII do parágrafo anterior compreende a construção de 
conjuntos habitacionais e de infra-estrutura, a instalação 
de equipamentos de uso coletivo e o apoio ao desenvolvimento 
comunitário. 

§ 3Q -Para os efeitos desta lei, considera-se família de 
baixa renda a que aufira renda mensal igual ou inferior a 5 
(cinco) salários mínimos. 
Art. 2Q- Os recursos do FEH serão aplicados sob a forma de 

financiamentos reembolsáveis. 
Parágrafo un1co Em situações excepcionais ou 

emergenciais, o FEH poderá conceder financiamentos 
subsidiados ou liberar recursos, em conformidade com 
diretrizes, procedimentos e rotinas a serem definidas pelo 
grupo coordenador. 

Art. 3Q -O Programa de Habitação Popular- PROHAB- passa 
a integrar o FEH. 

Parágrafo único - A incorporação de outros programas fica a 
critério do grupo coordenador previsto no art. 10 desta lei. 

Art. 4Q- Podem ser beneficiários dos recursos do FEH: 
I - famílias de baixa renda, com prioridade para aquelas 

cuja renda mensal seja igual ou inferior a 3 (três) salários 
mínimos; 

II - município e entídadé integrante da administração 
indireta de município do Estado que implemente programa 
habitacional destinado a famílias de baixa renda; 
III - empresas que, após a conclusão da obra, se obriguem a 

fazer o repasse do financiamento a mutuário final de baixa 
renda, definido nos termos do§ 3Q do art. 1Q, sob normas e 
condições a serem estabelecidas pelo grupo coordenador; 

IV - cooperativas habitacionais. 
§ 1Q -Não serão concedidos financiamentos ou liberados 

recursos para famílias das quais um dos membros seja 
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proprietário, promitente comprador ou cessionário de 
direitos de qualquer outro imóvel residencial ou mutuário do 
Sistema Financeiro de Habitação - SFH. 

§ 2Q Excepcionalmente, em programas habitacionais 
implementados com recursos que não os do Tesouro Estadual e 
incorporados ao FEH, poderão ser beneficiárias famílias com 
renda mensal superior àquela prevista no § 3Q do art. 1Q, 
conforme as normas do respectivo programa. 

§ 3Q - Para receber recursos do FEH a Prefeitura deverá 
constituir conselho de habitação. 

§ 4Q - A concessão de financiamento a mun1clp1o e a 
entidade integrante da administração municipal indireta fica 
condicionada ao cumprimento, pelo município, das exigências 
legais pertinentes ao endividamento do setor público. 
Art. 5Q- Os recursos do FEH originar-se-ão: 
I - de dotações consignadas no orçamento do Estado ou em 

créditos adicionais; 
II - de operações de crédito de que o Estado seja mutuário; 
III -do retorno dos financiamentos concedidos; 
IV- de refinanciamento de instituições financeiras de que 

o Estado seja mutuário; 
v - de recursos alocados por órgãos, fundos e entidades 

federais e destinados a programas habitacionais; 
VI- do resultado das aplicações financeiras dos recursos 

do Fundo; 
VII -de outras fontes que lhe destinarem recursos. 
Parágrafo único - O FEH transferirá ao Tesouro Estadual 

recursos para pagamento de serviços e amortização de 
operações de crédito contraídas pelo Estado e destinadas ao 
Fundo, na forma e nas condições a serem regulamentadas pelo 
Poder Executivo. 
Art. 6Q- Compete ao Conselho Estadual de Habitação, criado 

pela Lei nQ 10.624, de 16 de janeiro de 1992, prestar 
assessoria na formulação de diretrizes gerais para a 
aplicação dos recursos do FEH. 
Parágrafo único - A composição, a competência e as normas 

de organização do Conselho Estadual de ~abitação serão 
estabelecidas mediante decreto, no prazo dé 90 (noventa) 
dias a contar da data de publicação desta lei. 
Art. 7Q -As operações com recursos do FEH sujeitam-se às 

seguintes normas e condições: 
I - quando forem concedidos financiamentos reembolsáveis: 
a) a amortização do financiamento será feita por um período 

de, no máximo, 30 (trinta) anos; 
b) a taxa de juros, aplicada sobre o saldo devedor 

reajustado, será estipulada conforme critérios estabelecidos 
pelo grupo coordenador, observado o limite máximo de 61. 
(seis por cento) ao ano; 
c) o reajuste monetário será definido por ato do Poder 

Executivo, ouvido o grupo coordenador; 
d) será exigida dos beneficiários contrapartida de, no 

mínimo, 101. (dez por cento) do valor do investimento ou do 
projeto, podendo ser expressa, isolada ou cumulativamente, 
em recursos financeiros, materiais ou serviços; 
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e) no caso em que família de baixa renda seja a mutuária 
final, o valor de cada prestação não poderá ultrapassar 25% 
(vinte e cinco por cento) da renda familiar mensal, e o 
saldo devedor existente após o prazo de financiamento 
acordado será extinto; 

f) no caso de financiamento concedido a município, a 
entidade da administração indireta municipal ou a 
cooperativa habitacional, em que não tenha havido o repasse 
aos mutuários finais dos encargos relativos ao 
financiamento, o saldo devedor existente será refinanciado, 
após esgotado o prazo de financiamento; 

g) as garantias a serem exigidas e os procedimentos a serem 
adotados nos casos de inadimplência serão objeto de 
especificação na regulamentação do Fundo; 
II- quando houver liberação de recursos ou quando forem 

concedidos financiamentos subsidiados: 
a) será exigida contrapartida de, no mínimo, 20% (vinte por 

cento) do valor do investimento ou do projeto, expressa, 
isolada ou cumulativamente, em recursos financeiros, 
materiais, ou em serviços; 

b) outras condições e normas poderão ser definidas pelo 
grupo coordenador, podendo ser consultado o Conselho 
Estadual de Habitação. 
Parágrafo único - Os financiamentos concedidos com base no 

SFH ou em programas habitacionais de iniciativa federal 
estão sujeitos às condições limites das respectivas normas. 

Art. 8Q- O prazo para fins de concessão de financiamento e 
de liberação de recursos pelo FEH é de 10 (dez) anos 
contados da publicação desta lei, podendo o Poder Executivo 
propor sua prorrogação com base em avaliação do desempenho 
do Fundo. 
Art. 9o -O FEH tem como órgão gestor a Secretaria de 

Estado da Habitação e, como agente financeiro, a Companhia 
de Habitação de Minas Gerais - COHAB-MG. 
Parágrafo único - A remuneração do agente financeiro não 

poderá ultrapassar o limite máximo do SFH, na forma a ser 
definida pelo grupo coordenador. 

Art. 10- Integram o grupo coordenador: 
I - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da 

Habitação; 
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da 

Fazenda; 
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral; 
IV - 1 (um) representante da Companhia de Habitação do 

Estado de Minas Gerais - COHAB-MG· 
v 2 (dois) representantes do Conselho Estadual de 

Habitação pertencentes à sociedade civil, indicados pelo seu 
Plenário, garantindo-se a representação dos movimentos 
populares; 

VI - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do 
Estado. 
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Parágrafo único - Compete ao grupo coordenador, além das 
atribuições definidas na Lei Complementar nQ 27, de 18 de 
janeiro de 1993: 

I - aprovar o plano de aplicação dos recursos do Fundo, 
conforme as diretrizes estabelecidas nos Planos de Ação do 
Governo e as sugestões do Conselho Estadual de Habitação 
criado pela Lei nQ 10.624, de 16 de janeiro de 1992; 
II - acompanhar a execução dos programas sustentados pelo 

Fundo; 
III - aprovar programas a serem implementados com recursos 

do Fundo. 
Art. 11 -Compete à Secretaria de Estado da Fazenda: 
I a supervisão financeira do Fundo e dO agente 

financeiro, especialmente no que se refere a: 
a) elaboração da proposta orçamentária anual do Fundo; 
b) elaboração do cro~~grama financeiro da receita e da 

despesa; 
II- a definição s2::-~e a aplicação das dis.ponibilidades 

transitórias de caixa do Fundo, nos termos do disposto na 
alínea "a" do inciso II do art. 4Q e no art. 6Q da Lei 
Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993; 
III a análise das prestações de contas e dos 

demonstrativos financeiros do Fundo. 
Art. 12 -Os demonstrativos financeiros do FEH obedecerão 

ao disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964, 
e às normas do Tribunal de Contas do Estado. 
Parágrafo único - O agente financeiro e o órgão gestor 

estão obrigados a apresentar à Secretaria de Estado da 
Fazenda relatórios na forma solicitada. 
Art. 13- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 14 Esta 1 e i entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 15- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente- Bonifácio Mourão, relator 

Arnaldo Canarinho. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE JUNHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
-LEGISLATIVA, EM 14 DE JUNHO DE 1995 

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

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ncs 309 a 
312/95- Requerimentos ncs 504 a 511/95- Requerimentos do 
Deputado Paulo S:~ettino e das Comissões de Justiça e de 
Assuntos Municip2 s (10)- Comunicações: Comunicações do 
Deputado Marcelo Gonçalves (2) Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Paulo Piau e Marcos Helênio - 2ª 
PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições 
Questão de ordem; chamada de recompos1çao do "quorum"; 
existência de número regimental para continuação dos 
trabalhos - Designação de comissões: Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 
5/95 - Leitura de comunicações apresentadas - Questão de 
ordem- Requerimentos: Requerimento da Comissão de Justiça; 
deferimento; arquivamento dos Projetos de Lei ncs 72, 75, 
76, 83, 85, 86, 87, 114 e 164/95- Requerimentos do Deputado 
Paulo Schettino e da Comissão de Assuntos Municipais(5); 
aprovação - Requerimento nQ 288/95; aprovação - 2ª Fase: 
Discussão e votação de proposições: Discussão, em 1Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 214/95; Requerimento do Deputado Gilmar 
Machado; deferimento; arquivamento do projeto - Discussão, 
em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 33/95; aprovação com as 
Emendas nQs 1 a 6 - ENCERRAMENTO. 

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

Petterse· - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - AntOnio 
Júlio- · ~ton Vilela- Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
-Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso Anivaldo 
Coelho - AntOnio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio Roberto 
-Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Carlos 
Murta- Clêuber Carneiro - Dilzon Melo- Dimas Rodrigues-
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz Elmo Braz Francisco 
Ramalho- Geraldo Nascimento Geraldo Santanna Gil 
Pereira- Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Hely 
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo Ataíde -
João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José 
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira -Luiz AntOnio 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. 
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o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura da 
ata da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 
O Sr. Presidente- Não havendo correspondência a ser lida, 

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

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

proposições: 
PROJETO DE LEI No 309/95 

Torna públicos os documentos dos arquivos do Departamento 
de Ordem Política e Social - DOPS -. do período 1964-1985. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- O Estado de Minas Gerais garantirá aos cidadãos o 

livre acesso aos documentos, inclusive os guardados sob a 
forma de microfilmes, referentes aos arquivos do 
Departamento de Ordem Política e Social - DOPS- do período 
1964-1985. . 
Art. 2Q -O poder público estadual não colocará nenhum 

obstáculo às instituições da sociedade civil, imprensa. 
familiares de presos políticos e pesquisadores interessados 
em consultar os documentos e microfilmes de que trata o 
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, 13 de junho de 1995. 
João Batista de Oliveira 
J~s!ificação: Matéria_publicada no jornal "Hoje em Dia", na 

ed1çao de 11/5/95, 1nforma que os arquivos do antigo 
Departamento de Ordem Política e Social - DOPS- tidos como 
incinerados, estão sob a guarda da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública. 

Esses documentos, contidos em microfilmes ou não, são de 
fundamental importância para que se possa reconstituir a 
recente história de nosso País. São de fundamental 
importância, também, para que a sociedade mineira possa 
reconhecer a face oculta _do regime autoritário que se 
instalou no Brasil sob a egide do Movimento de Março de 1964. 
O lad? re~ressor e sangrento desse regime ainda não foi de 

todo d1men~1onado pela sociedade por causa da forte censura, 
que se .. 1mpós durante a sua vigência, dos métodos 
aut?ritarl?S e da presença, ainda ho:~. de expoentes do 
ant1go reg1me no aparelho do Estado, ocupando posição de 
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destaque, embora se encontre em plena vigência o sistema 
democrático. 
Garantir o acesso da sociedade aos documentos, 

microfilmados ou não, do extinto DOPS significa desvendar 
para sempre o mistério que cerca as atividades de repressão 
política e o desaparecimento de 92 opositores mineiros ao 
regime militar, que vigorou de 1964 a 1985. Suas famílias 
reivindicam, com toda razão, o direito de saber como foram 
presos, os maus-tratos que sofreram, como morreram e onde 
estão os corpos desses paladinos das liberdades públicas e 
da igualdade de direitos, que pagaram com suas próprias 
vidas o direito de lutar pela democracia. 

A apresentação desse projeto de lei visa, também, a 
homenagear os atuais militantes da sociedade civil, os 
perseguidos pelo regime militar e os familiares dos 92 
desaparecidos. que lutam incessantemente para trazer à luz a 
face obscura e repugnante do regime instaurado com o golpe 
de 1964. Na realidade, esse projeto de lei faz parte do 
obstinado esforço dessas instituições e dessas pessoas para 
trazer a verdade ao conhecimento de todos. 
Saber como morreram e onde jazem esses opositores do 

regime, bem como conhecer as doutrinas operacionais, os 
relatórios de serviço, as prisões efetuadas e os métodos 
repressivos da antiga polícia política é evitar que novos 
regimes autoritários venham a se instalar no País, assim 
como seus métodos repugnantes como a tortura, a delação, a 
coação e os assassínios. 

Para as famílias dos atingidos pela repressão desencadeada 
pelo DOPS, será uma oportunidade para que possam exorcizar o 
fantasma de seus mortos, livrar-se de uma agonia e de um 
pesadelo que perdura ainda hoje, transcorridos 10 anos do 
fim do regime militar. 

Aprovando esse projeto de lei, esta Casa estará fazendo 
valer suas prerrogativas de instituição guardiã daõ 
liberdades públicas e dos direitos ClVlS, contribuindc. 
também, para virar definitivamente uma página vergonhosa da 
História do Brasil. 

O Governador do Estado, sancionando esse projeto de lei, 
estará sinalizando para Minas Gerais que não endossa a 
interrupção do sistema democrático e, muito menos, os 
lamentáveis métodos de coação de que se cercam os regimes 
autoritários. Estará sinalizando para a sociedade que 
nenhuma tentativa de retorno ao regime de exceção terá o 
consentimento de nosso Estado. 

Estará, por fim, legitimando a voz da sociedade mineira, 
que clama incessantemente: "tortura nunca mais". 
-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. 

Dispõe sobre 
periodontal e 

A Assembléia 

PROJETO DE LEI NQ 310/95 
medidas de prevenção da cárie, da doença 

do câncer bucal. 
Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q -O Estado adotará medidas de prevenção da cárie, 
da doença periodontal e do câncer bucal. 
Parágrafo único - As medidas de que trata o "caput" deste 

artigo serão aplicadas em estabelecimentos de ensino 
público, creches e outras instituições destinadas à educação 
infantil. 
Art. 2Q -As medidas de que trata esta lei consistem no 

incentivo à: 
I - evidenciação de placa bacteriana; 
II - correta técnica de escovação e ao uso regular do fio 

dental e de dentifrícios contendo flúor em níveis 
aceitáveis; 
III -realização semanal de bocheches com solução de flúor; 
IV- aplicação trimestral de flúor gel; 
V - fluoretação da água destinada ao consumo humano em 

regiões não servidas por água fluoretada; 
VI- aplicação de selante em dente hígido; 
VII- dieta alimentar que não cause danos aos dentes; 
VIII - prevenção e diagnóstico do câncer bucal. 
§ 1Q -As ações previstas no "caput" deste artigo serão 

dese~volvidas por meio de palestras, debates, distribuição 
de 1mpressos, exibição de filmes e exposições práticas. 

§ 2Q - O Poder Executivo determinará em decreto o órgão ou 
a entidade responsável pela gestão das medidas de que trata 
esta lei. 

Art. 3Q -O Estado oferecerá cooperação técnico-financeira 
aos mun1C1p1os para a implemen:ação das medidas 
estabelecidas nesta lei. 
Art. 4Q -As despesas decorrentes da aplicação desta lei 

correrão por conta de: 
I - recursos orçamentários das Secretarias de Estado da 

Saúde e da Educação; 
II - doação e legados de pessoas físicas e jurídicas, 

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 
III - outras fontes. 
Art. 5Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua 
publicação. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de junho de 1995. 
Luiz Antônio Zanto 

de sua 

Justificação: A boca abriga uma quantidade enorme de 
microorganismos, que se localizam preferencialmente sobre os 
dentes, dentro do sulco gengival (espaço existente entre o 
dente e a gengiva), na língua e nas mucosas. Esses 
microorganismos têm a propriedade de se unirem uns aos 
outros sobre a superfície dentária para formar uma estrutura 
aderente, a placa bacteriana. Daí a necessidade de uma 
perfeita higienização, uma vez que quanto mais tempo a placa 
permanece sem ser removida, mais dura ela fica e mais 
difícil torna-se a sua remoção, dando origem ao cálculo ou 
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tártaro. Além disso, a placa é a principal causadora de 
cáries e doenças periodontais. 
Sabemos que no Brasil os hábitos de higienização bucal são 

praticados por uma minoria da população. Grande contingente 
populacional não tem acesso a informações básicas de saúde 
bucal e não tem recursos financeiros para o tratamento 
dentário, o que acarreta um número excessivo de cáries e de 
casos de doença periodontal, levando, via de regra, à perda 
dos dentes. 

Pela alta incidência do câncer oral, adquirem importância 
as medidas que visem à sua prevenção. 

Entendemos que tal situação só se modificará com campanhas 
preventivas regulares, motivo pelo qual apresentamos este 
projeto de lei, cujo objetivo é dar à população do Estado de 
Minas Gerais, sobretudo às crianças em idade escolar, 
oportunidade de manter um bom nível de saúde bucal. 

Contamos, então, com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação do projeto de lei ora proposto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI NQ 311/95 
Torna o ano de 1997, no Estado de Minas Gerais, o "Ano da 

Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus". 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o ano de 1997, no Estado de Minas Gerais, 

declarado o "Ano da Bíblia Sagrada, que é a palavra de 
Deus". 
Art. 2Q- O Poder Executivo, por intermédio de seus órgãos, 

estimulará a realização de atividades alusivas ao evento no 
âmbito da administração pública. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 1995. 
Glycon Terra Pinto 
Justificação: Embora a palavra de Deus deva ser objeto de 

estudo e reflexão no nosso dia-a-dia, a fixação de um ano 
comemorativo da Bíblia tem por escopo colocar em evidência o 
valor desse instrumento da fé cristã e ressaltar a 
necessidade de sua divulgação a todos os homens em todos os 
quadrantes da Terra . 

Para o poder público, ordenação jurídica destinada a 
regular as relações entre as pessoas, em busca da paz e do 
equilíbrio social, nada mais justo e oportuno que uma 
iniciativa cujo objetivo seja promover a harmonia e o 
equilíbrio, por meio da propagação da palavra de Deus. 

Ao Estado, que reconhece a necessidade da assistência 
espiritual no próprio âmbito dos seus servidores, com a 
manutenção em seus quadros de funcionários da figura do 
assistente religioso, nada mais consentâneo que o estímulo à 
divulgação da verdade suprema, de que a Bíblia é portadora. 
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Diante do exposto, faço um apelo aos ilustres colegas desta 
Casa para que a proposição em apreço seja aprovada, 
encaminhada à sanção do Governador do Estado e, 
conseqüentemente, transformada em lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 312/95 
Declara de utilidade pública o NÚcleo Espírita Labor, Fé e 

Amor, com sede no Município de Araxá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarado de uti 1 idade pública o Núcleo 

Espírita Labor, Fé e Amor, com sede no Município de Araxá. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de junho de 1995. 
Ajalmar Silva 
Justificação: O Núcleo Espírita Labor, Fé e Amor, em pleno 

funcionamento há mais de dois anos, fundado em 5/9/90, é uma 
entidade civil beneficente, religiosa e sem fins lucrativos. 
Tem por finalidade o exercício de atividades filantrópicas: 
o patrocínio e desenvolvimento de assistência médica, 
farmacêutica, moral e espiritual ao carente, bem como o 
estudo, a prática e a difusão dos ensinamentos do 
espiritismo, dentro dos princípios codificados por Allan 
Kardec. 

Desde a sua fundação, o Núcleo Espírita Labor, Fé e Amor 
vem desenvolvendo suas atividades, de cunho eminentemente 
social, em prol dos necessitados, motivo pelo qual faz jus à 
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. 

REQUERIMENTOS 
NQ 504/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 

formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com 
vistas à instalação de uma delegacia de mulheres no 
Município de Janaúba. (- À Comissão de Defesa Social.) 

NQ 505/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à assinatura de convênio para 
asfaltamento da estrada que liga a sede do Município de 
Janaúba ao Balneário Bico da Pedra. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 506/95, do Deputado Simão Pedro Toledo, solicitando seja 
formulado apelo à Secretária da Cultura com vistas à 
manutenção da coleção de jornais do Arquivo Público Mineiro 
sob a guarda dessa instituição e à disposição dos 
consulentes. 

NQ 507/95, do Deputado Glycon Terra Pinto, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à criação 
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de capelanias evangélicas, para assistência aos servidores 
civis e militares protestantes. 

NQ 508/95, do Deputado Glycon Terra Pinto, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que 
regulamente a Lei nQ 10.630, de 16/1/92. 

NQ 509/95, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a 
colônia portuguesa de Minas Gerais pela comemoração, no dia 
12 de junho, do Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades 
Portuguesas. (- Distribuídos à Comissão de Educação.) , 

NQ 510/95, dO Deputado Paulo Schettino, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da Policia Militar com 
vistas a que destine uma viatura policial para o Município 
de Piedade de Ponte Nova. (- À Comissão de Defesa Social.) 

NQ 511/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com 
a Transportes Aéreos Regionais da Bacia Amazônica - TABA ~ 
pela instalação de sua sede nacional em Belo Horizonte. (- A 
Comissão de Administração Pública.) 

Do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à instalação de um 
telefone público na Padaria Carnevalle, localizada na Rua L, 
no 332, Bairro Colorado, nesta Capital. 

Õa Comissão de Justiça, solicitando o arquivamento dos 
Projetos de Lei nQs 72, 75, 76, 83, 85 a 87, 114 e 164/95. 
-Os requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais (10) 

foram publicados na edição de 15/6/95. 
COMUNICAÇÕES 

- São também encaminhadas à Mesa comL·-.icações do Deputado 
Marcelo Gonçalves (2). 

Oradores Inscritos 
o Sr. Presidente - cc~ a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau -Sr. Presidente, demais membros da 

Mesa. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, jornalistas que fazem 
cobertura nesta Casa, senhoras e senhores, é verdade que 
Minas são var1as, como disse Guimarães Rosa. Essa 
multiplicidade de Minas Gerais, infelizmente, não é 
partilhada pelas nossas mais diferentes e variadas regiões. 
O congado do Norte não é conhecido no Triângulo. Essa 
região, por sua vez. pouco leva de seu artesanato à Zona da 
Mata. Os mineiros do Jequitinhonha não conhecem o cinema, a 
literatura e a industrialização que já caracterizam a Zona 
da Mata. No Sul, pouco se sabe sobre as pedras preciosas e o 
artesanato do vale do Jequitinhonha. Na bacia 90 São 
Francisco não existe divulgação sobre o Circuito das Aguas e 
a crescente industrialização do Sul de Minas. Quase nada 
sobre as carrancas e os barranqueiros do São Francisco é 
conhecido no resto do Estado. 

Com isso, a economia mineira acaba sendo comprometida. A 
falta de comunicação entre os mineiros é causa fundamental 
de o Estado perder um sem número de projetos, programas e 
investimentos para unidades da Federação vizinhas a Minas 
Gerais. É por isso que temos nos caracterizado como Estado 
exportador de matérias-primas que serão industrializadas em 

~----------------------------------------~ 
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Goiás, Mato Grosso, Brasília, São Paulo e Espírito Santo. A 
comunicação é fundamental para o fomento deste processo. 
Muitas cidades mineiras assistem à TV gerada em São Paulo, 
como acontece no Triângulo. Passei por Sacramento, em 
direção à serra da Canastra, quando da visita do Presidente 
Fernando Henrique à nascente do rio São Francisco. Chocou-me 
saber que a televisão a que aqueles mineiros assistem é de 
Ribeirão Preto, promovendo a desagregação cultural de nossa 
gente. 

Também na Zona da Mata e parte do Sul se assiste à TV 
gerada no Rio de Janeiro. A outra parte do Sul acompanha a 
televisão de São Paulo. O Noroeste mineiro recebe 
informações de Brasília. Em relação às emissoras de rádio, a 
situação também não é estimulante. As de Belo Horizonte têm 
pouca afinidade com as do interior, que, por sua vez, não 
dispõem de sucursal ou representação na Capital. A mídia 
impressa do Rio de Janeiro ou de São Paulo cada vez mais 
cresce sua circulação em território mineiro. 

A reversão desse quadro já vem sendo objeto de preocupação 
entre empresários, representantes da imprensa e até mesmo do 
Poder Executivo mineiro. É chegada a hora desta Casa e seus 
membros se posicionarem. A intenção do Governo do Estado em 
levar as imagens geradas pela TV Minas a todos os cantões 
das Gerais é uma boa notícia. Por mais louvável que seja 
esse projeto, não podemos nos acomodar, pois, isso ainda é 
muito pouco. O Estado precisa de um sistema eficiente de 
comunicação. A informação gerada em Minas Gerais tem de 
circular entre os mineiros de todas as regiões. Precisamos 
reagir ao avanço de outros Estados, que além de comercial, é 
também cultural, econômico e político. 
Proponho a esta Casa e a meus pares a discussão desse tema 

e a formulação de sugestões ao Executivo, se for o caso, 
para que Minas não se deixe influenciar pelas informações 
geradas lá fora. Sugiro a essa Presidência que designe uma 
comissão especial para debater o assunto. Não podemos mais 
esperar por isso. Os mineiros precisam entrar na 
modernidade. Só assim, estaremos melhor integrados e seremos 
capazes de romper com a tendência à estagnação política e 
econômica que se apresenta em algumas regiões do Estado. 

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

O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
estivemos ontem nos manifestando contra a modificação 
imposta às audiências públicas reg·,nais, que entendemos 
seja reflexo de uma v1sao pol~~~ca equivocada. Já 
manifestamos nosso descontentamento e nossas razões e 
gostaríamos que essa questão fosse revista, até para que 
possamos discuti-la em Plenário, porque foi uma resolução 
feita pela Mesa, pelo Tribunal de Justiça e pelo Governo. 
Desejamos hoje tratar de assunto que, embora seja delicado 

e não diretamente ligado a nossa alçada, influencia as 
políticas públicas aplicadas sobre o povo mineiro. É a 
questão das definições políticas assumidas pelo Governo 
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Azeredo, especialmente diante da proposta de "petebização" 
do PSDB. 

Lembramos que o PSDB tem origem mais nobre do que hoje 
demonstra em seus atos, tendo surgido em um contexto de 
radicalização política ocorrida em meio ao processo 
constituinte de 1988, quando cidadãos basicamente ligados à 
esquerda peemedebista decidiram romper com a prática 
fisiológica tomada por aquele partido. São fundadores do 
PSDB quadros ilustres como Mário Covas, Pimenta da Veiga, 
José Richa e o próprio Fernando Henrique Cardoso, figuras 
destacadas na resistência à ditadura que enodoou o Brasil 
entre 1964 e 1985. Recordamos, bem assim, que o PSDB, ao 
contrário do PTB, é partido que figura no rol de possíveis 
aliados do PT. É regra estabelecida em deliberação nacional 
de nosso partido, desd~ que reconhecemos no PSDB pontos 
programáticos comuns e confiamos na postura de boa parte de 
seus membros. 

Foi dentro desse espírito que demos apoio à candidatura de 
Azeredo no 2Q turno das últimas eleições, sem pedir nada em 
troca, mas confiando na seriedade de suas propostas, 
expostas em seu plano de governo. Esperávamos, então, não um 
governo ideal, mas uma administração que contemplasse as 
propostas reformistas contidas no programa do PSDB. Embora 
com o apoio do PTB, imaginávamos que seria um governo regido 
pelas diretrizes do PSDB. 

À medida que passam os meses, temos constaéado, de forma 
cabal e inequívoca, que o Governo Azeredo, longe de suas 
próprias propostas, tende a ser um governo sem 
personalidade, mero prolongamento de seu antecessor Garcia. 
Comprova agora nossas constatações a recente debandada das 
Bancadas do PTB para o PSDB, selando ainda mais o domínio do 
velho Garcia sobre o supostamente novo Governo Azeredo. É 
triste e decepcionante ver um partido que surgiu a partir de 
ideais nobres e progressistas curvar-se a uma prática 
política conservadora e atrasada. 

Falando em ineficiência governamental, cabe-nos lembrar 
ainda o desapontamento que temos tido com a direção da 
COPASA. Hoje, aprovamos requerimento chamando o Dr. Ruy Lage 
para prestar esclarecimentos na Comissão de Defesa do 
Consumidor acerca do abusivo aumento de tarifas praticado 
por aquela empresa contra os interesses dos usuários, 
especialmente dos mais pobres. Da mesma forma, a COPASA 
recusou recentemente nosso pedido de análise da água hoje 
consumida pela população de Governador Valadares, 
esquivando-se de fornecer um laudo pericial esclarecedor, 
num momento em que a população daquela cidade, cerca de 200 
mil pessoas, encontra-se sob risco de saúde. 
Aliás, em Governador Valadares temos um dos exemplos mais 

desastrosos do que é a política de recebimento de adesões ao 
PSDB. O Prefeito Paulo Fernando, que em 12 anos de carreira 
política passou por PDS, PL, PDC, PRN e PSDB, é hoje 
respeitado como quadro peessedebista, inclusive estando 
atualmente nomeando para cargos e influindo nas políticas do 
Governo Estadual para aquela cidade. É lamentável que uma 
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pessoa despreparada, desequilibrada e comprovadamente adepta 
da política baseada no clientel ismo, no fisiologismo e na 
corrupção seja prestigiada pelo atual Governo, sendo, 
inclusive, companheiro de partido do atual Governador. O que 
estamos sentindo é que o fenômeno que se abateu sobre o PSDB 
em Governador Valadares está tomando corpo, em nível de 
Minas Gerais e mesmo de Brasil. 

Esperamos sinceramente, até por reconhecer o grande número 
de políticos sérios que compõem o PSDB, que esse partido, 
não apenas em nome de sua identidade, mas em razão dos 
interesses de Minas e do Brasil a serem protegidos, 
resguarde-se ~ais, permanecendo no âmbito da centro-esquerda 
democrática. E o que espera este parlamentar, que muito 
respeita esse partido, que apoiou seu candidato no 2Q turno 
e que acredita que ainda existem social-democratas 
autênticos em seu meio. 
Esperamos, no tocante 

tarifas praticado pela 
aumento de 37%, mesmo 
tarifas. 

à COPASA, que reverta o aumento de 
empresa, uma vez que é abusivo o 
sob a alegação de defasagem das 

Queremos também abordar o assunto referente à falta de 
fidelidade partidária, que hoje presenciamos. E, 
absolutamente, não podemos concordar com esse jogo de 
interesses, esse balcão de negócios exercendo uma pressão de 
cima para baixo, contrariando os ideais da política 
autêntica, _que sempre coloca em primeiro lugar o interesse 
do povo. E pelo resgate da verdadeira política que, desta 
tribuna, lançamos nosso apelo. 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. 

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

solicito o encerramento da reunião, por falta de "quorum". 
o Sr. Presidente - Havendo matéria a ser votada, esta 

Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
para recomposição do "quorum". Na sua ausência, com a 
palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.) 
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. 

Portanto, há ''quorum" para continuação dos nossos trabalhos. 
Designação de Comissões 

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 5/95, do Deputado Leonídio Bouças e outros, 
que dá nova redação ao inciso III do art. 64 da Constituição 
do Estado. Pelo PMDB: efetivos - Deputados Anderson Adauto, 
Antônio Roberto e Jorge Eduardo de Oliveira: suplentes 
Deputados Bonifácio Mourão, Kemil Kumaira e Geraldo 

~. 
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Santanna; pelo PP: efetivos - Deputados Antônio Genaro e 
Luiz Antônio Zanto; suplentes - Deputados Glycon Terra Pinto 
e Gil Pereira; pelo PTB: efetivos- Deputados Miguel Barbosa 
e Marcelo Cecé; suplentes - Deputados Simão Pedro Toledo e 
Ajalmar Silva; pelo PSDB: efetivos- Deputados Arnaldo Penna 
e Hely Tarquínio; suplentes -Deputados Aílton Vilela e 
Miguel Martini: pelo PFL: efetivos Deputados Clêuber 
Carneiro e Leonídio Bouças; suplentes Deputados Jairo 
Ataíde e Jorge Hannas; pelo PT: efetivos - Deputados Ivo 
José e Anivaldo Coelho; suplentes - Deputados Durval Ângelo 
e Marcos Helênio; pelo PDT: efetivo Deputado Ivair 
Nogueira; suplente Deputado Álvaro Antônio; pelo PL: 
efetivo- Deputado Carlos Pimenta; suplente: Deputado Olinto 
Godinho. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelo Deputado 
Marcelo Gonçalves (2) - falecimento da Sra. Mercedes Maria 
Natividade, em Divinópolis, e do Sr. Geraldo Basílio Vieira 
- Kakai, em Luz (Ciente. Oficie-se.). 

C.~stão de Ordem 
O Deputado Gilmar Mac~ado- Sr. Presidente, Srs. Deputados 

e Sras. Deputadas, gostaríamos de formular a seguinte 
questão de ordem. No dia 9 de junho, tivemos conhecimento da 
publicação de uma decisão da Presidência, dando ciência ao 
Plenário de modificações na realização das audiências 
públicas regionais. No projeto de resolução votado por este 
Plenário, está estabelecido que as audiências públicas 
regionais ocorrerão anualmente e que as propos-as de 
modificações que porventura surgirem deverão passar ~or um 
novo processo de discussão. O projeto de resolução assegura 
que modificações, adaptações e aperfeiçoamentos poderiam ser 
executados pela Mesa. Nós, do PT, entendemos que a Mesa 
realmente poderia alterar algumas questões as quais ela até 
já alterou com essa decisão do Presidente. Entretanto, no 
nosso entendimento, a alteração do prazo da anualidade 
precisa ser discutida pelo Plenário e originar um novo 
projeto de resolução. 
A questão de ordem que formulamos é a seguinte: os Lideres 

foram consultados sobre essas modificações? A Bancada do PT, 
ou seja, os partidos da Frente não foram consultados. 
Queremos saber também qual a proposta da Mesa, se vamos 
ficar apenas com essa resolução ou se há intenção da Mesa em 
realizar um debate sobre a modificação do projeto de 
resolução. Em terceiro, queremos saber sobre as modificações 
no Regimento Interno, visto que já apresentamos, há mais de 
dois meses, propostas para a sua modificação. Recebemos da 
Deputada Maria José Haueisen e do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira informações de que eles deram ciência à Mesa de que 
as propostas estão lá e de que falta a definição de como se 
vai proceder às modificações. Finalizando, gostaríamos de 
saber da Mesa quais as providências referentes a esses 
temas. Muito obrigado. 



o Sr. Presidente - A Presidência 
ilustre Deputado Gilmar Machado. 
procedentes e oportunamente a Mesa 
questões suscitadas. 

Requerimentos 

396 

registra as palavras do 
Suas palavras são 

se pronunciará sobre as 

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Justiça, em 
que solicita o arquivamento dos Projetos de Lei ngs 72, 75, 
76, 83, 85, 86, 87, 114 e 164/95, com base no disposto no 
art. 287, inciso II, do Regimento Interno. A Presidência 
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do 
art. 244 do Regimento Interno, e determina o arquivamento 
dos referidos projetos. 

Requer·mento do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja 
enviado ofício ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG com vistas 
á instalação de um telefone público na Padaria Carnevalle, 
localizada no Bairro Colorado-BH, nesta Capital. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

A seguir, são submetidos a votação e aprovados, 
regimentalmente, cada um por sua vez, requerimentos da 
Comissão de Assuntos Municipais (5), contendo solicitação ao 
TRE-MG para a realização de consulta plebiscitária à 
população dos Distritos de Luislândia do Oeste e de Veredas, 
no Município de João Pinheiro; de São Pedro do Avaí, no 
Município de Manhuaçu; de Serra Azul, no Município de Mateus 
Leme; de Santana do Tabuleiro, no Município de Raul Soares; 
e Monte Formoso, no Município de Joaíma, relativamente à sua 
emancipação de seus respectivos municípios. (Oficie-se.). 

O Sr. Presidente - Requerimento nQ 288/95, da Comissão de 
Fiscalização Financeira, solicitando às Secretarias da 
Fazenda e do Planejamento as informações que menciona, 
referentes à receita e à despesa da Secretaria da Fazenda e 
ao quadro mensal de controle do limite dos créditos 
suplementares da Secretaria do Planejamento. A Mesa da 
Assembléia opina 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 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 214/95, do 
Deputado Gilmar Machado, que institui o passe livre nos 
ônibus coletivos urbanos durante a realização de campanhas 
de vacinação. Incluído em ordem do dia para os fins do art. 
288 do Regimento Interno. 
Sobre a mesa, Requerimento do Deputado Gilmar Machado, 

solicitando a retirada de tramitação do referido projeto. A 
Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso VIII 
do art. 244 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 33/95, do 

Deputado Marcos Helênio, que dispõe sobre a apreensão de 
veículo automotor oficial de serviço e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
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constitucionalidade do projeto com as Emendas nQS 1 e 2, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela 
sua aprovação com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de 
Justiça, e com as Emendas ngs 3 a 6, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1 a 6, que 
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Está aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei ng 33/95, d~ 
Deputado Marcos Helênio, com as Emendas ngs 1 a 6. A 
Comissão de Administração Pública. 

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 ordinária de debates da próxima sexta-feira, dia 16, às 9 
horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 3/95 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de maio de 
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Leonídio Bouças, José 
Maria Barros, Ivo José, Ivair Nogueira, José Henrique, 
Antônio Roberto, Geraldo Rezende (substituindo este ao 
Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do 
PMDB) e Aílton Vilela (substituindo o Deputado Arnaldo 
Penna, por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
Comissão supracitada. Registra-se a presença do Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Ajalmar Silva, declara abertos 
os trabalhos e informa que a reunião se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator. A 
seguir, o Presidente determina a distribuição das cédulas de 
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado 
Geraldo Rezende para atuar como escrutinador. Recolhidas as 
cédulas, verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-
Presidente os Deputados Ajalmar Silva e Leonídio Bouças, 
respectivamente. O Presidente "ad hoc" empossa o Vice-
Presidente, que, por sua vez, no exercício da Presidência, 
dá posse ao Presidente eleito. O Deputado Ajalmar Silva 
agradece a escolha de seu nome e designa como relator da 
matéria em pauta o Deputado Aílton Vilela. 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 junho de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira 

Marcelo Cecé - Aílton Vilela- José Maria Barros- Ivair 
Nogueira - José Henrique- Antônio Roberto- Jorge Hannas. 
ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER Ã ESTUDOS QUE PERMITAM A AVALIAÇÃO DA REAL EXTENSÃO 

~----------------------------------------~ 
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DO PROBLEMA DA VIOLÊNCIA PERPETRADA CONTRA A MULHER, EM TODO 
O ESTADO DE MINAS GERAIS 
Às quinze horas e quinze minutos do dia seis de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Miguel Martini, Almir Cardoso e Elbe 
Brandão, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Almir Cardoso 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Registra-
se, na oportunidade, a presença das representantes do 
Tribunal de Justiça, do Movimento Popular da Mulher, da 
Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura 
de Belo Horizonte e da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública, respectivamente, Rosana de Mont'Alverne, Maria 
Izabel Ramos de Siqueira, Benilda Regina Paiva de Brito e 
Olivia de Fátima Braga Melo. A seguir, o Presidente informa 
que a reunião se destina a dar prosseguimento aos trabalhos 
da Comissão e indaga ao relator, Deputado Almir Cardoso, se 
está em condições de proceder à leitura do relatório 
parcial, com as sugestões recebidas de seus pares e das 
demais autoridades. Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso 
esclarece que até este momento está recebendo propostas, 
portanto, sugere aos Deputados presentes e às demais 
autoridades que se agende uma reunião informal para 
finalizar o relatório dos trabalhos, efetuando a 
compatibilização de todas as propostas referentes ao 
assunto. Prosseguindo, a Deputada Elbe Brandão sugere que a 
leitura do relatório final da Comissão seja feita em 
Plenário, com o objetivo de mobilizar os diversos segmentos 
da sociedade interessados na questão. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados 
e dos demais participantes, determina a lavratura da ata, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente Almir Cardoso Maria 

01 ívia. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
NQ 3/95 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia e tendo como 
primeiro signatário o Deputado Ronaldo Vasconcellos, a 
proposta de emenda em tela visa a dar nova redação ao 
"caput" do art. 53 da Constituição Estadual. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/4/95, a 

proposição foi distribuída a esta Comissão Especial para 
receber parecer, nos termos do art. 112, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
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Busca-se, com essa proposta de emenda à Constituição, 
antecipar em 15 dias o início da sessão legislativa 
ordinária e retardar, também em 15 dias, o seu fim. Dessa 
forma, a sessão legislativa começaria em 1Q de fevereiro e 
terminaria em 31 de dezembro de cada ano. 

Do ponto de vista constitucional, a matéria não encontra 
óbice. A Carta Republicana, ao dispor sobre o Poder 
Legislativo, no Capítulo I do Título IV, que trata da 
organização dos Poderes, não preordena o início e o término 
da sessão legislativa ordinária para os Estados membros. 
Assim sendo, cabe aos Estados, por força do art. 25 do mesmo 
diploma, o disciplinamento de tal matéria. 
Quanto ao mérito, entendemos que a alteração no período da 

sessão legislativa é inoportuna e inconveniente, como 
adiante demonstraremos, em que pese à louvável e brilhante 
intenção do primeiro signatário da proposta em análise, 
preocupado em atender aos anseios da sociedade, que clama de 
seus representantes maior presença e participação nas Casas 
Legislativas. 
Tradicionalmente, nosso Estado segue o período estabelecido 

para as reuniões do Congresso Nacional. Sob égide da 
Constituição de 1967, a sessão legislativa iniciava-se em 1Q 
de março e findava em 30 de novembro de cada ano. Como se 
observa, desde então houve acréscimo de 30 dias, o 
suficiente, a nosso ver e também ao do constituinte federal, 
para que os trabalhos legislativos se desenvolvessem a 
contento. Se ainda se percebe deficiência, acreditamos que 
não será o acréscimo proposto que irá solucioná-la. A medida 
se nos afigura, nos termos em que é apresentada, um 
paliativo, e não uma solução. 

Por outro lado, cabe-nos lembrar que a função político-
parlamentar é de vital importância para o mandato. É por 
meio dela que ouvimos e sentimos as aspirações de nossa 
gente, buscando trazê-las para disc~ssão nesta Casa. 
Subtraí-la ou mesmo dificultá-la, como e o caso, traz como 
conseqüência mediata um trabalho legislativo empobrecido, e, 
como conseqüência imediata, o afastamento do parlamenta~ de 
suas bases, ou, no mínimo, um contato extremamente precario 
com seus eleitores, base de seu mandato. 

Minas possui um extenso território, obrigando uma gama 
considerável de parlamentares a realizar deslocamentos 
longos para estar junto aos seus representados. No dia-a-
dia, no período da sessão ordinária,_eles buscam conciliar 
essas duas atribu~:Oes: a legislativa e a político-
parlamentar. 

Porém, é no recesso que a função político-parlamentar se 
desenvolve com maior amplitude, porquanto esse espaço de 
tempo permite uma participação mais intensa nos problemas 
que afligem nossa região e nosso povo, além de propiciar o 
descanso e um contato maior com a família, prejudicada pelas 
várias atribuições do cargo. 

Assim, o acréscimo de 30 dias na sessão corresponde, em 
contrapartida, à diminuição de 30 dias para que possamos 
exercitar a função político-parlamentar, a qual, vale 

~----------------------------------------~ 
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lembrar novamente, é de fundamental importância para o 
mandato. 
Vislumbramos outro problema na proposta em exame. No início 

de cada legislatura, determina a Carta Estadual, no § 3Q do 
art. 53, que haverá reuniões preparatórias, a partir de 1Q 
de fevereiro, com a finalidade de dar posse aos Deputados 
diplomados e eleger a Mesa da Assembléia para mandato de 
dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição 
subseqüente. Observe-se que, nesse caso, a reunião precede 
em 15 dias a sessão legislativa ordinária de que trata o 
"caput" do art. 53. 
Como conciliar esses dois comandos? Ou suprimimos a regra 

do§ 3Q do art. 53 ou fazemos a sua adequação, antecipando a 
posse dos Deputados diplomados ~ara 15 de janeiro. A última 
hipótese implica retirar dos atuais Deputados 15 dias em seu 
mandato. Na primeira hipótese, o acúmulo do início da sessão 
legislativa ordinária com a reunião preparatória da 
legislatura não representa uma boa medida. 
A tradição sempre foi a de antecipar em 15 dias o início 

dos trabalhos preparatórios para se proceder à eleição da 
Mesa e às festividades da posse dos Deputados eleitos e 
diplomados. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de 

Emenda à Constituição nQ 3/95. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Aílton Vilela, relator- Jorge 

Eduardo de Oliveira- Marcelo Cecé -José Maria Barros-
Ivair Nogueira - José Henrique - Antônio Roberto - Jorge 
Hannas. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 21/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de 
Lei nQ 21/95 estabelece a obrigatoriedade do uso do cinto de 
segurança nos veículos automotores de transporte coletivo 
intermunicipal. 
Publicada, foi a propos1çao remetida à Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. A seguir, foi a matéria 
distribuída à Comissão de Administração Pública, que opinou 
pela sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 1. Agora, vem 
o projeto a esta Comissão para que seja elaborado o parecer. 

Fundamentação 
A matéria não acarreta nenhuma despesa para o Governo 

estadual. O ónus decorrente da aprovação do projeto caberá 
exclusivamente às empresas de transporte coletivo, que terão 
que instalar os equipamentos necessários. 

Nos limites de competência desta Comissão, portanto, não 
encontramos óbice à aprovação da proposição. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei no 21/95 na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela 
Comissão de Administração Pública. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Miguel Martini, ~residente- Glycon Terra Pinto, relator-

Marcos Helênio- ~~naldo Vasconcellos. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 27/95 
Comissão de Fiscalizaçlio Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de 

Lei nQ 27/95 dispõe sobre o repasse de recursos tributários 
compensatórios aos municípios que abriguem em seu território 
unidade de conservação ambiental, correspondentes a 4% da 
parcela prevista no inciso II do 9 1Q do art. 150 da 
Constituição Estadual. 

Publicada em 4/3/95, a matéria foi distribuída às comissões 
competentes. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu 
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da proposição, apresentando a Emenda nQ 1. Quanto 
ao mérito, a Comissão de Meio Ambiente opinou pela aprovação 
do projeto de lei com a Emenda nQ 1 e apresentou as Emendas 
nQs 2 a 4. 

Em atendimento ao que dispõe o art. 195 do Regimento 
Interno, vem a propos1çao a esta Comissão para receber 
parecer quanto aos aspectos orçamentários. 

Fundamentação 
A proposição em tela contempla a tendência moderna de se 

considerar que a preservação ambiental gera ônus e que o 
município precisa de uma fonte adicional de recursos para 
suportar os encargos dela decorrentes. Assim como, de 
maneira geral, o processo de produção tem um custo para o 
meio ambiente, a não-produção decorrente de preservação 
ambiental tem o seu preço: a ausência de produção e suas 
consequencias. que não são compensadas pelas vantagens da 
preservação, pelo menos em termos de arrecadação de 
impostos. 
A iniciativa da proposição tem como ponto de partida 

dispositivo da Constituição segundo o qual pertencem aos 
municípios 25% da receita tributária estadual referente ao 
ICMS. Dessa parcela, até 1/4 será repartido de acordo com o 
que dispuser lei estadual. Hoje, desse total de 1/4, 5,61% 
são destinados aos municípios mineradores como compensação 
pela extinção do Imposto Único sobre Minerais. Aos 
Municípios de Mateus Leme e Mesquita são destinados 0,24% 
como compensação pela perda de arrecadação em razão da 
emancipação de distritos sedes de importantes indústrias. O 
saldo de 19 15% desse recurso vem sendo distribuído a todos 
os município~ mineiros na razão de sua produção, medida nos 
termos do Valor Adicionado Fiscal VAF. Portanto, a 
aprovação do projeto de lei em tela apenas transferirá 4% 
desses recursos, atualmente distribuídos a todos, para o 
beneficio daqueles que sejam sede de unidades de conservação 
ambiental. Mas essa foi uma das razões do veto do Executivo, 

~----------------------------------------------~ 
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mantido pelo Legislativo, a idêntico projeto apresentado em 
1993: a transferência de recursos poderia prejudicar as 
disponibilidades e dotações orçamentárias, comprometidas com 
a realização de obras e serviços de interesse local dos 
municípios. O pretendido repasse compensatório não seria 
isento de tropeços em um Estado com mais de 700 municípios, 
podendo beneficiar uns poucos em detrimento da maioria. 

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

Lei nQ 27/95 com as Emendas nQs 1 a 4, a primeira da 
Comissão de_ Constituição e Justiça e as demais apresentadas 
pela Comissão de Meio Ambiente. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Glycon Terra Pinto, relator-

Marcos Helênio- Ronaldo Vasconcellos. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 222/95 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
O projeto de lei em tela, de autoria da Deputada Maria José 

Haueisen, tem como objetivo tornar obrigatória a divulgação 
de informações acerca do Seguro de Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores Terrestres- DPVAT. 
Publicada em 4/5/95, foi a proposição distribuída a esta 

Comissão para receber parecer nos termos do art. 195, c/c o 
art. 103, VI. "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela procura dar mais transparência à 

cobrança do DPVAT, permitindo que os cc~sumidores tenham 
acesso de forma mais consistente a tod~: as informações 
acerca dos seus direitos em caso de sinistro. 

É oportuno lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, em 
seu art. 4Q, preceitua: 

"Art. 4Q -A Política Nacional de Relações de Consumo tem 
por objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, 
a proteção de seus interesses económicos, a melhoria da sua 
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das 
relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 

I - ..................................................... . 
IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, 

quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do 
mercado de consumo.". 
Apesar de ser obrigatório o pagamento da apólice do 

referido seguro, os consumidores não são informados, de 
maneira satisfatória, acerca dos seus direitos, 
principalmente naquilo que se refere ao valor da indenização 
e à forma de habilitação para recebimento do beneficio. 
Cabe ressaltar, ainda, que o Estado detém, por força legal, 

o monopólio da arrecadação do referido seguro, o que 
justifica sobremaneira o acolhimento da sugestão apresentada 
no projeto em análise. 
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Como forma de aprimorar tecnicamente o projeto, porém, 
apresentamos, na conclusão do nosso parecer, o Substitutivo 
nQ 1. 

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

turno, do Projeto de Lei nQ 222/95 na forma do Substitutivo 
nQ 1. a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI NQ 222/95 
Torna obrigatória a -divulgação de informações sobre o 

Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 
Terrestres - DPVAT. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1o -Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar, 

amplamente, todas as informações relativas a cobrança, 
indenização e demais procedimentos envolvendo o Seguro de 
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores Terrestres 
- DPVAT. 

§ 1Q - A divulgação de que trata este artigo compreenderá, 
além de outras formas de publicidade, a afixação de cartazes 
em loc~is de fácil acesso, nos hospitais públicos e 
conveniados, nas delegacias de polícia e nas demais 
entidades que prestam imediato atendimento a vitimas de 
acidentes de trânsito, nos quais deverão constar, de forma 
clara e destacada, todos os direitos básicos dos segurados. 

~ 
~ 

§ 2Q - Deverá ser distribuída, juntamente com as guias do 
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, 
uma cartilha explicativa dos direitos dos segurados pelo 
DPVAT bem· como dos procedimentos necessários ao recebimento 
da sua indenização em caso de sinistro. 

Art. 2Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. . 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente - Jorge Eduardo, relator - Dinis 

Pinheiro. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 15/95 
Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Gilmar Machado. o Projeto de Lei nQ 

15/95 dispõe sobre a criação da Área de Preservação 
Permanente da Bacia Hidrográfica do rio Uberabinha. 
A proposição foi aprovada no 1Q turno com a Emenda ng 1, da 

Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda nQ 2, da 
Comissão de Meio Ambiente. 

Agora. volta a matéria a esta Comissão a fim de ser 
examinada no 2Q turno. 

Apresentamos anexa a redação do vencido, que integra este 
parecer. 

A proposição 
de manifestar 

Fundamentação 
sob comento, conforme já tivemos oportunidade 
anteriormente, não encontra óbice de natureza 
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mantido pelo Legislativo, a idênt~co projeto apresentado em 
1993: a transferência de recursos poderia prejudicar as 
disponibilidades e dotações orçamentárias, comprometidas com 
a realização de obras e serviços de interesse local dos 
municípios. O pretendido repasse compensatório não seria 
isento de tropeços em um Estado com mais de 700 municípios, 
podendo beneficiar uns poucos em detrimento da maioria. 

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

Lei nQ 27/95 com as Emendas nQs 1 a 4, a primeira da 
Comissão de_ Constituição e Justiça e as demais apresentadas 
pela Comissão de Meio Ambiente. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Glycon Terra Pinto, relator-

Marcos Helênio- Ronaldo Vasconcellos. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

'Nº 222/95 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
O projeto de lei em tela, de autoria da Deputada Maria José 

Haueisen, tem como objetivo tornar obrigatória a divulgação 
de informações acerca do Seguro de Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores Terrestres - DPVAT. 
Publicada em 4/5/95, foi a proposição distribuída a esta 

Comissão para receber parecer nos termos do art. 195, c/c o 
art. 103, VI, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela procura dar mais transparência à 

cobrança do DPVAT, permitindo que os cc~sumidores tenham 
acesso de forma mais consistente a tod~: as informações 
acerca dos seus direitos em caso de sinistro. 

É oportuno lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, em 
seu art. 4Q, preceitua: 

"Art. 4Q -A Política Nacional de Relações de Consumo tem 
por objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, 
a proteção de seus interesses económicos. a melhoria da sua 
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das 
relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 

I - ..................................................... . 
IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, 

quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do 
mercado de consumo.". 
Apesar de ser obrigatório o pagamento da apólice do 

referido seguro, os consumidores não são informados, de 
maneira satisfatória, acerca dos seus direitos, 
principalmente naquilo que se refere ao valor da indenização 
e à forma de habilitação para recebimento do beneficio. 
Cabe ressaltar, ainda, que o Estado detém, por força legal, 

o monopólio da arrecadação do referido seguro, o que 
justifica sobremaneira o acolhimento da sugestão apresentada 
no projeto em análise. 
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Como forma de aprimorar tecnicamente o projeto, porém, 
apresentamos, na conclusão do nosso parecer, o Substitutivo 
nQ 1. 

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

turno, do Projeto de Lei nQ 222/95 na forma do Substitutivo 
nQ 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI NQ 222/95 
Torna obrigatória a -divulgação de informações sobre o 

Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 
Terrestres- DPVAT. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1o -Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar, 

amplamente, todas as informações relativas a cobrança, 
indenização e demais procedimentos envolvendo o Seguro de 
Danos Pessoais Causados por Veiculas Automotores Terrestres 
- DPVAT. 

§ 1Q - A divulgação de que trata este artigo_compreenderà, 
além de outras formas de publicidade, a afixaçao de cartazes 
em loc~is de fácil acesso, nos hospitais pOblicos e 
conveniados nas delegacias de polícia e nas demais 
entidades q~e prestam imediato atendimento a vítimas de 
acidentes de trânsito, nos quais deverão constar, de forma 
clara e destacada todos os direitos básicos dos segurados. 

§ 2Q - Deverá ~er distribuída. juntamente com as guias do 
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -. 
uma cartilha explicativa dos direitos dos segurados pelo 
DPVAT bem· como dos procedimentos necessários ao recebimento 
da sua indenização em caso de sinistro. 
Art. 2Q- o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente - Jorge Eduardo, relator - Dinis 

Pinheiro. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 15/95 
Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Gilmar Machado: o Projeto de Lei ~Q 

15/95 dispõe sobre a criação da Area de Preservaçao 
Permanente da Bacia Hidrográfica do rio Uberabinha. 
A proposição foi aprovada no 1Q turno com a Emenda nQ 1, da 

Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda nQ 2, da 
Comissão de Meio Ambiente. 

Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser 
examinada no 2Q turno. 

Apresentamos anexa a redação do vencido, que integra este 
parecer. 

A proposição 
de manifestar 

Fundamentação 
sob comento, conforme já tivemos oportunidade 
anteriormente, não encontra óbice de natureza 
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financeira e orçamentária à sua aprovação, ~~rquanto não 
acarretará despesas para os cofres públicos, não trará 
nenhum impacto para o orçamento estadual, por se tratar 
apenas de declaração de área de preservação permanente. 

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

nQ 15/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Marcos Helênio, relator 

Glycon Terra Pinto- Ronaldo Vasconcellos- Antônio Roberto. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

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

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

Permanente - APP do Rio Uberabinha os terrenos que 
integram a bacia hidrográfica do rio Uberabinha, nos 
Municípios de Uberlândia e Uberaba. 

Parágrafo único- Os limites da área de que trata o "caput" 
deste artigo estão definidos no art. 7Q do Decreto nQ 
33.994, de 18 de setembro de 1992, que regulamenta a Lei nQ 
10.561, de 27 de dezembro de 1991, incluindo-se ainda todo o 
campo hidromórfico, onde estão inseridos os buritis, as 
matas ciliares, as veredas, os "covoais" e os pequenos 
núcleos remanescentes da cobertura vegetal de cerrado 
próximos aos limites da área hidromórfica. 
Art. 2Q- A APP do Rio Uberabinha destina-se a: 
I preservar as nascentes do manancial de extrema 

importância para a região do Triângulo; 
II - preservar significativa área verde remanescente do 

cerrado; 
III - proteger o ecossistema ribeirinho para a manutenção 

do regime hidrológico; 
IV resguardar a feição paisagística formada pelos 

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

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

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

circunvizinhas. 
Art. 3Q- Fica proibido na área de preservação permanente: 
I -suprimir total ou parcialmente a cobertura vegetal; 
II- realizar obras que importem ameaça ao equilíbrio 

ecológico ou que atentem contra os objetivos de que tratam 
os incisos do artigo anterior; 

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

como redes, tarrafas ou assemelhados. 
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Art. 4Q -As atividades de fiscalização, supervisão e 
administração e a definição das condições de manejo da APP 
do Rio Uberabinha serão estabelecidas em decreto, que 
especificará o órgão ou a entidade a que compete a sua 
execução. 
Art. 5o - O Poder Executivo Estadual regulamentará esta lei 

no prazo de 90 (nover~a) dias. 
Art. 6Q Esta "ei 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 54/95 

Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei nQ 
54/95 dispõe sobre a implementação de medidas necessárias à 
prevenção e ao tratamento do câncer de mama e do câncer 
ginecológico. 

O projeto foi aprovado no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 a 
3 e 5 a 9. Agora, volta a esta Comissão a fim de ser 
examinado no 2Q turno. 

Apresentamos a redação do vencido no 1Q turno, que segue 
anexa e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em tela, conforme já tivemos a oportunidade de 

manifestar anteriormente, não encontra óbice de natureza 
financeira e orçamentária à sua aprovação. As ações dar-se-
ão no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS - e os 
recursos necessários estão relacionados no art. 5Q do 
projeto. 

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

ng 54/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Clêuber Carneiro, relator-

Marcos Helênio- Ronaldo Vasconcellos. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI NQ 54/95 
Dispõe sobre a implementação de medidas necessar1as à 

prevenção e ao tratamento do câncer de mama e do câncer 
ginecológico . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q O Estado implementará, observada a sua 

competência no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -, as 
medidas necessárias para diagnóstico precoce do câncer de 
mama e do câncer ginecológ':~. assim como o seu tratamento. 

Art. 2Q -O Estado asse;_rará, por meio das medidas a que 
se refere o art. 10 desta ·:e i: 

I - tratamento cirúrgico curativo à paciente que vier a ser 
submetida a mastectomia ou a qualquer outra cirurgia 
mut i lante; 

II acompanhamento psicológico, fisioterápico e 
assistência social a todas as pacientes; 

~----------------------------------------------~ 
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III -ações preventivas, que compreendem exames preventivos 
de rotina, exames laboratoriais e complementares que se 
fizerem necessários, práticas que garantam educação 
continuada, treinamento de profissionais de saúde e de 
multiplicadores leigos e confecção e distribuição de 
impressos educativos. 
Parágrafo único - À paciente comprovadamente carente será 

assegurado, ainda, o tratamento medicamentoso. 
Art. 3Q -Para cumprir o disposto nesta lei. o Estado 

estabelecerá as medidas necessárias para que o atendimento 
seja prestado, prioritariamente, em unidades já integrantes 
do sus. 
Art. 4Q -As unidades de saúde e os laboratórios de 

anatomia responsáveis pelo serviço enviarão ao órgão 
estadual competente os dados necessarios para o controle 
epidemiológico dos casos atendidos. 
Art. 5Q -As despesas decorrentes da aplicação desta lei 

correrão por conta de: 
I - recursos orçamentários da Secretaria de Estado da 

Saúde; 
II - transferência de r~~ursos mediante convênios federais 

destinados a programas de assistência à saúde da mulher; 
III - doações e legados de pessoas físicas e jurídicas. 

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 
IV - outras fontes. 
Art. 6Q -Esta lei será regulamentada no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias contados da data de sua publicação. 
Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 78/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o projeto de lei em 
tela dispõe sobre a permuta de nota fiscal por ingressos 
para evento esportivo. artístico ou cultural. 

Aprovado no 1Q turno com a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1, 
retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer para 
o 2Q turno. 
Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer. 

Fundamentação 
Esgotada a apreciação do mérito do projeto de lei em tela, 

entende esta Comissão que a matéria deve merecer a aprovação 
desta Casa, uma vez que a medida proposta estimula o 
contribuinte a exigir nota fiscal ou cupom de caixa no ato 
da compra, criando expectativas favoráveis para aumento da 
fiscalização em busca de geração de mais receita para o 
Estado. 

Diante do 
Projeto de 
1Q turno. 

Conclusão 
exposto. nosso parecer é pela aprovação do 
Lei nQ 78/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 

Sala das Comissões. 14 de junho de 1995. 
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Miguel Martini, Presidente- Glycon Terra Pinto, relator-
Marcos Helênio- Ronaldo Vasconcellos. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 78/95 

Dispõe sobre a permuta de nota fiscal por ingressos para 
evento esportivo, artist;~o ou cultural. 

A Assembléia Legislativ2 do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica assegurado ao portador de nota fiscal de 

venda direta ao consumidor ou cupom de caixa a sua permuta 
por ingresso para evento esportivo, artístico ou cul~ural .. 

Parágrafo único -O disposto no "caput" deste art1go tera 
validade apenas para eventos realizados nas dependências de 
estádio, teatro ou espaço cultural pertencente à 
administração pública direta ou indireta do Estado. 

Art. 2Q -As disposições contidas nesta lei, bem como sua 
regulamentação, não implicarão prejuízos para os promotores 
de eventos, entendendo-se que o valor das trocas realizadas 
nos termos do art. 1Q será integralmente deduzido da quota 
de participação do Estado nas bilheterias. 
Art. 3Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 90 (noventa) dias a contar da data da sua publicação. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data da sua 

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 179/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

Do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em exame, que 
pretende declarar de utilidade pública a Fundação de 
Assistência Social de Janaúba - FUNDAJAN , com sede no 
Município de Janaúba, foi aprovado no 1Q turno, na forma 
origina 1. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 
a matéria para o 2Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A FUNDAJAN vem desenvolvendo com altruísmo, programas que 

visam criar, ampliar, mant~r e administrar unidades 
hospitalares. assistenciais, médicas e ambulatoriais. 

Pelo trabalho desenvolvido em defesa dos interesses e das 
reivindicações dos seus associados, a entidade merece ser 
declarada de utilidade pública . 

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

179/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 219/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a proposição em pauta 
transfere a Superintendência Central de Pagamento de P~ssoal 
da Secretaria de Estado da Fazenda para a Secretar1a de 

~----------------------------------------------~ 
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Estado de Recursos Humanos e Administração e dá outras 
providências. 

No 1Q turno, foi o projeto aprovado com a Emenda nQ 1. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser 
examinada no 2Q turno. Apresentamos em anexo a redação do 
vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Conforme expusemos anteriormente, o projeto em tela, 

aperfeiçoado com a referida emenda, não encontra óbice do 
ponto de vista financeiro-orçamentário à sua aprovação, 
porquanto as despesas decorrentes da futura lei já estão 
previstas na lei do orçamento estadual. 
Trata-se da integração da Superintendência Central de 

Pagamento de Pessoal na estrutura orgânica da Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração, constituindo-se 
tal medida em ato administrativo, inserido na competência do 
Poder Executivo. 

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

nQ 219/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Romeu Queiroz, relator 

Glycon Terra Pinto - Marcos Helênio - Clêuber Carneiro. 
Redação do Vencido no lo Turno 

PROJETO DE LEI NQ 219/95 
Transfere a Superintendência Central de Pagamento de 

Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda para a Secretaria 
de Estado de Recursos Humanos e Administração e dá outras 
providências. 
Art. 1Q A Superintendência Central de Pagamento de 

Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda, a que se refere 
o art. 71 da Lei nQ 11.406, de 28 de janeiro de 1994, e o 
Decreto nQ 36.603, de 29 de dezembro de 1994, fica 
transferida para a estrutura orgânica da Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração, incluída no 
inciso IV do art. 6Q da Lei nQ 9.519, de 29 de dezembro de 
1987. 
§ 1Q - Os procedimentos administrativos necessários 

efetivação da transferência a que se refere este 
serão concretizados no prazo de até 18 (dezoito) 
contados da data da publicação desta lei. 

para a 
artigo 

meses 

§ 2Q - Os cargos de provimento efetivo e em comissão que 
compõem o Quadro Especial de Pessoal a que se refere o art. 
41 do Decreto nQ 36.033, de 14 de outubro de 1994, previstos 
nos Quadros III-1 e III-2 do seu Anexo nQ I-T - Secretaria 
de Estado da Fazenda e lotados na Superintendência 
transferida neste artigo, serão relatados e identificados, 
mediante decreto, nessa mesma unidade na estrutura da 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, 
alterando-se a denominação da classe, se for o caso. 
Art. 2Q O patrimônio, o equipamento e o material 

permanente da Superintendência transferida na forma do 
artigo anterior permanecem sob sua responsabilidade, até a 
transferência definitiva para a Secretaria de Estado de 
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Recursos Humanos e Administração, quando serão identificados 
mediante decreto. 

Art. 3Q -Ficam extintas as Divisões de Pagamento de 
Pessoal, em número de 12 (doze), integrantes da estrutura 
orgânica das Superintendências Regionais da Fazenda, a que 
se refere o art. 69 da Lei nQ 11.406, de 28 de janeiro de 
1994, bem como 12 (doze) cargos de Supervisor III, código 
CH-03. 
Art. 4Q -Ficam criadas 12 (doze) Diretorias Regionais de 

Pagamento de Pessoal, subordinadas técnica e 
administrativamente à Superintendência Central de Pagamento 
de Pessoal, de que trata esta lei. 

Parágrafo único - Para atender ao disposto neste artigo, 
ficam criados no Anexo III do Decreto nQ 16.409, de 10 de 
julho de 1974, 12 (doze) cargos de Diretor I, código MG-06, 
símbolo S-03, de recrutamento limitado. 
t-t. 5Q Os cargos extintos e criados nos artigos 

ar:eriores serão, respectivamente, identificados e 
codificados em decreto. 

Art. 6Q -Os Secretários de Estado de Recursos Humanos e 
Administração e da Fazenda, em resolução conjunta, 
instituirão grupo de trabalho, sob a coordenação de 
representante do primeiro, para se encarregar das medidas 
destinadas ao cumprimento desta lei, podendo convocar os 
servidores necessários para esse fim. 

§ 1Q- A convocação de que trata este artigo poderá incluir 
ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão do 
Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação, 
de que tratam a Lei nQ 6.762, de 23 de dezembro de 1975, e 
modificações posteriores, assegurados os direitos e as 
vantagens da mesma lei, sem prejuízo do exercício do cargo 
de provimento em comissão que ocupa, até o prazo fixado no § 
1Qdoart. 1Q. 

§ 2Q - Os demais atos relacionados com as atividades da 
Superintendência Central de Pagamento de Pessoal, até o 
prazo de que trata o§ 1Q do art. 1Q, serão objeto de 
resolução conjunta dos Secretários de Estado de Recursos 
Humanos e Administração e da Fazenda. 
Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 16 DE JUNHO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- Falta de "quorum". 
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COMPARECIMENTO 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila - Anivaldo Coelho Antônio Roberto 

Geraldo Santanna - João Leite - 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 ordinária de 
debates de segunda-feira, dia 19, às 20 horas. 

ATA DA 8ª REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 7 
DE JUNHO DE 1995, DESTINADA A HOMENAGEAR A POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO PELA PASSAGEM DO SEU 220o ANIVERSÁRIO 
. Presidência do Deputado Agostinho Patrús 

SUMARIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de comissão - Composição 
da Mesa - Destinação da reunião- Execução do Hino Nacional 
- Palavras do Deputado Sebastião Navarro Vieira - Execução 
do Hino da Inconfidência Palavras do Coronel Nélson 
Fernando Cordeiro - Execução do Hino a Tiradentes - Entrega 
de placa - Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO. 

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

Vieira - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior Álvaro Antônio Anderson 
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Antônio Roberto 
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Dílzon Melo Dimas Rodrigues Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz - Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto Hely Tarquinio Ivair 
Nogueira - Ivo José Jairo Ataide 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 Cecé 
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri 
Torres- Miguel Barbosa - Dlinto Godinho- Paulo Piau 
Paulo Schettino - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo 
Vasconcellos- Simão Pedro Toledo Sebastião Costa 
Sebastião Helvécio- Wilson Trópia. 
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o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o~~-
2Q-Secretãrio, para proceder à leitura da ata da reun1ao 
anterior. 

Ata 
- o Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretãrio, nas funções de 

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

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

Sebastião Helvécio, Bonifácio Mourão e Glycon Terr~ ~into 
para, em comissão, introduzirem no recinto do Plenar1o as 
autoridades que se encontram no Salão Nobre. 

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

Srs. Ôeputado Tarcísio Henriques, Secretario da Justiça, 
representante do Governador do Estado, Dr. Eduardo Azer~d~; 
Cel. Nélson Fernando Cordeiro, Comandante-Geral da P~l1c1a 
Militar do Estado; Desembargador Mareio Arist~u Mo~te1ro de 
Barros, Presidente do Tribunal de Justiça; Ju1z Lu1z Carla~ 
Biasutti, Presidente do Tribunal de Alçada; Deputado Jose 
Ferraz, Secretario do Trabalho; Deputado Mau~o Lobo, 
Secretario de Ciência e Tecnologia; Deputado Ben~ Gue~es, 
Secretario de Recursos Minerais; Çel: Jorge_ ~ar1a _L1ma, 
representante da 4ª Divisão do Exer~1~0; Am~r1co Ca1xe~a. 
Procurador-Geral de Justiça, em exerc1c1o; Dom1ngos Carne1ro 
Costa, Delegado-Geral de Polícia, represent~nte ~o 
Secretario da Segurança Pública, Dr. Santos More1ra; J~1z 
Federal Antônio Francisco Pereira, representante da Just1ça 
Federal, seção de Minas Gerais. 

Destinação da Reunião 
o Sr. Presidente Destina-se esta reunião a prestar 

homenagem á Polícia Militar de Minas Gerais pela passagem 
dos seus 220 anos. 

Execução do Hino Nacional 
o Sr. Presidente - Convido os presentes para ouvirem, de 

pé, a execução do Hino Nacional, pela Banda de Música do 
Batalhão de Polícia de Guardas. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. . . 
Palavras do Deputado Sebastião Navarro V1e1ra ·-

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Se~ast1ao 
Navarro Vieira, autor do requerimento que susc1tou a 
realização desta homenagem. 
o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Exm?~· Srs. Deputado 

Agostinho Patrús, Presidente da Asse~b~e1a Legislativa; 
Deputado Tarcisio Henriques, Secretar1o da Justiça; 
representante do Sr. Governador do Estado, Dr. Eduardo 
Azeredo; Cel. Nélson Fernando Cordeiro, Comandante-Geral da 
PMMG; Desembargador Mareio Aristeu Monte~ro d~ Barros, 
Presidente do Tribunal de Justiça; Ju1z Lu1z Carlo~ 
Biasutti, Presidente do Tribunal de Alçada; Deputado Jose 
Ferraz, Secretario do Trabalho; Deputado Mau~o Lobo, 
Secretário de Ciência e Tecnologia; Deputado Bene Guedes, 
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Secretário de Recursos Minerais; Cel. Jorge Faria Lima, 
representante da 4ª Divisão do Exército; América Caixeta, 
Procurador-Geral de Justiça, em exercício; Domingos Carneiro 
Costa, Delegado-Geral de Policia, representante do 
Secretário da Segurança Pública, Dr. Santos Moreira: 
considero-me, com muita honra, um grande amigo da Polícia 
Militar. Essa amizade, solidificada com o passar dos tempos, 
nasceu na observação diária das ações que a nossa corporação 
de Tiradentes empreende pelos rincões de Minas Gerais. Esta 
é, senhores, a razão pela qual requeri a convocação desta 
reunião especial: prestar uma justa homenagem à corporação 
policial que mais ações apresenta em favor do cidadão deste 
Estado- a nossa eficiente Policia Militar de Minas Gerais. 
Vejo-me, nesta hora, com o pensamento voltado para o nosso 

poeta maior, Carlos Drummond de Andrade. É dele a afirmação 
de que Minas Gerais, "o Estado mais tipicamente conservador 
da União, abriga o espírito mais livre". Feliz coincidência, 
portanto, que a homenagem à corporação encarregada de 
garantir o respeito à liberdade individual e à coisa pública 
ocorra na mesma c2ta em que, mundialmente, se comemora o Dia 
da Liberdade de :mprensa. Parlamento, imprensa e polícia, 
juntos, na defesa de ações que permitam, a cada dia e a cada 
hora, a consolidação dos ideais libertários dos mineiros. 
Somente as montanhas de Minas e os campos gerais de nosso 
Estado seriam capazes de produzir um povo que, por índole e 
vocação, tem pela liberdade o respeito próprio das coisas 
sagradas. O espírito livre dos mineiros entre os componentes 
da Polícia Militar, pelas ações de seus soldados e 
diretrizes de seus oficiais, transforma a PMMG na melhor 
corporação do País. A homenagem que hoje fazemos é a forma 
que o povo mineiro, através de seus representantes nesta 
Casa, encontrou para proclamar as ações libertárias da 
Polícia Militar. São libertárias porque conduzem ao bem-
estar social, trazem para a sociedade o homem marginalizado, 
o_cidadão excluído e o menor abandonado à própria sorte. 
Sao, portanto, senhores oficiais presentes, as ações de seus 
soldados, centradas no dia-a-dia da rotina dos quartéis e na 
labuta diária junto à sociedade civil, que ensejaram a 
homenagem hoje prestada pela Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 
Posso dizer, sem medo de cometer engano, que a c~nst~ução 

do vertiginoso desenvolvimento de nosso Estado nao so se 
confunde, em grande parte, com a história dessa corporação, 
como também tem nela uma eficiente e importante 
incentivadora. O incentivo da Polícia Militar é traduzido no 
papel primordial desempenhado pelo miliciano mineiro. Do 
soldado que carrega nos ombros o conceito da instituição, 
até a mais alta patente responsável pela definição das 
políticas institucionais da corporação, o cidadão mineiro 
habituou-se a ver no miliciano da nossa PM a imagem, o 
modelo, o protótipo do homem e da mulher da lei, da 
~egurança, da amizade e da lealdade para com a comunidade. 
E, pois, na figura do soldado - aquela pessoa que faz da 
farda a vocação para o serviço desinteressado em prol do oem 
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social - que se concentra o que de bom e de belo a 
corporação de Tiradentes oferece a Minas. 

Permito-me, neste instante, mesmo que venha a quebrar as 
normas do cerimonial, manifestar o meu mais profundo 
reconhecimento à corporação, na pessoa de seu Comandante-
Geral, Cel. Nélson Fernando Cordeiro. Saiba, Cel. Nélson 
Cordeiro, que esta Casa tem uma enorme simpatia para com a 
sua, que também é nossa, Polícia Militar. Tran~mita, pois, ~ 
cada miliciano de sua corporação, notadamente aqueles que, a 
custa de sacrifícios pessoais e, quem sabe, até, neste 
instante, estão a defender o nosso inalienável direito à 
vida, à segurança e à pacifica convivência em sociedade, .o 
reconhecimento, a gratidão e o aplauso da Assemble1a 
Legislativa do Estado de Minas Gera~s. _ _ 

Por dever de justiça, centro m1nha~ atençoes na açao 
operacional dos milicianos mineiros. E de justiça, também, 
salientar que a ação operacional da Polícia Milita\ enc~nt~a 
respaldo junto à opinião pública, graças a m1ssao 
empresarial, digamos assim, que a corporação vem adotando: 
oferecer à comunidade mineira serviços da ~2~s alta 
qualidade. Tenho certeza de que meus colegas Deputados, 
notadamente aqueles que exerceram mandato de Prefeito, 
conhecem o Programa Social da Corporação. Centrado no 
caráter preventivo, nosso interior já se habituou a ver o 
papel do policial militar na execução de atividades nem 
sempre consideradas especificas de polícia. E os exemplos 
não param aqui. Ações são de~envolvidas, com êxito já 
comprovado, no campo social. E o caso do Programa de 
Iniciação ao Trabalho, que tem por objetivo retirar das ruas 
os adolescentes em situação de risco social, preparando-os 
para uma vida produtiva de trabalho .. No~ ~uarté~s. da 
corporação, os alunos recebem _ass1stenc1a . med1c~. 
alimentação, uniformes, aulas de relaçoes humanas, 1nt~raçao 
de grupo, moral e civismo, noções de higiene e s~ude e 
normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao f1na1 de 
determinado período, o menor é encaminhado ao trabalho, 
devidamente remunerado. 

Só esse trabalho de fôlego já bastava para demonstrar a 
preocupação da corporação com a prevenção._do crime ~ do 
criminoso. Mas ela vai além. Executa na reg1ao metropol1tana 
de Belo Horizonte um programa de recuperação de menores 
carentes, através de seu Regimento de Cavalaria Alferes 
Tiradentes destinado a atender crianças e adolescentes da 
periferia, 'os quais, após as aulas nas escolas públ~cas, 
recebem instruções de moral e c1v1smo, boas mane1ras, 
educação física e manuseio de cavalos. Na área ce~tral d~ 
Belo Horizonte criou o Grupo Especializado de Atendlmento a 
Criança e Ad~lescente de Rua, integrado por policiais 
militares devidamente preparados e orientados por 
psicólogo: com a missão de desenvolver ações, em conjunto 
com órgãos e entidades, especialmente os conselhos 
tutelares visando a prevenir ou impedir a prática de atos 
infracion~is. Criou as patrulhas de Segurança Alimentar, 
cuja finalidade é preparar e servir s:~2 aos mendigos e 
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andarilhos, mitigando-lhes a fome, todas as noites. Realiza 
ações cívico-sociais nas proximidades das vilas e favelas, 
com o empenho de seus médicos, dentistas, enfermeiros, 
farmacêuticos, bombeiros, instrutores de educação física e 
banda de música, levando à população carente um pouco de 
assistência e lazer. Portanto, constitui-se, em todos os 
sentidos, na primeira linha de defesa do cidadão. É graças à 
sua atuação que vivemos em Minas Gerais um quadro 
privilegiado em relação à segurança pública. 
Atuando nos limites da lei, suas ações são sempre 

informadas pela consciência jurídica, com imparcialidade e 
transparência, respeito à dignidade e à integridade física 
das pessoas. Talvez por isso não se tenha notícias de 
aceitação de arbitrariedades, irregularidades ou infrações 
penais e administrativas de seus servidores. Há muito tem~0. 
a corporação vem dando ênfase à interação comunitár~a. 
abrindo seus quartéis à visitação pública, aproximando-se 
das pessoas, dialogando e fornecendo subsídios à população, 
no sentido de incentivá-la a reservar a ordem pública. 
Todos esses procedimentos têm humanizado a Polícia Militar 

dos mineiros, imprimindo-lhe sentidos múltiplos e dando-lhe 
abrangência, sem alarde, sem publicidade ou discursos 
ideológicos, sem propaganda ou cartazes de rua. 
Não foi sem razão que o Presidente Tancredo 

incontáveis oportunidades, assim se 
publicamente: "de todas as instituições de nosso 
Polícia Militar a que melhor serve de símbolo 
noção de Pátria que temos nós, os mineiros". 

Neves, em 
manifestava 
Estado, é a 
à acentuada 

Ressalte-se, ainda, que a Polícia Militar entrega à 
sociedade valorosos oficiais, que, cumprindo o período na 
milícia, dedicam à comunidade incontáveis benefícios. São 
professores, engenheiros, advogados e tantos outros que, na 
vida civil, passam a dar testemunho dos valores que lhes 
foram incutidos na vida militar. 

Nesta hora e diante de nós, com muita honra, o Presidente 
~gostinho Patrús, Capitão-Médico, prestou inegáveis serviços 
a_c~rporação e foi um dos grandes baluartes do Hospital 
M1l1tar. Rendo minhas homenagens ao nosso dileto Presidente 
Agostinho Patrús. Em seu nome, homenageio todos os militares 
que, reformados, continuam a prestar relevantes serviços à 
causa pública. 

Recebam, pois, Cel. Nélson Fernando Cordeiro e Presidente 
Agostinho Patrús, hoje capitão dos destinos desta casa, o 
agradecimento e as homenagens do povo de Minas. Parabéns, 
Policia Militar. Que estes 220 anos sejam a consolidação da 
amizade com o povo mineiro e o prenúncio de continuados e 
permanentes serviços em favor de nossa terra, de nossa 
cultura e de nossa gente. 

Execução do Hino da Inconfidência 
O Sr. Presidente - Ouviremos, agora, uma apresentação da 

Banda de Música do Batalhão da Polícia de Guardas, que 
executará o Hino da Inconfidência, sob a regência do 2Q-
Tenente Músico, Luiz Carlos Rosa. 
- Procede-se à execução do Hino da Inconfidência. 
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Palavras do Cel. Nélson Fernando Cordeiro 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Cel. Nélson Fernando 

Cordeiro, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas 
Gerais. 

O Cel. Nélson Fernando Cordeiro - Exmos. Srs. Deputado 
Agostinho Patrús, Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais; Deputado Tarcísio Henriques, 
Secretári~ de Estado de Justiça, representando o Governador 
do Estado. Eduardo Azeredo; Desembargador Márcio Aristeu 
Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal de Justiça; Juiz 
Luiz Carlos Biasutti, Presidente do Tribunal de Alçada; 
Deputado José Ferraz, Secretário de Estado do Trabalho e 
Ação Social; Deputado Mauro Lobo, Secretário de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente: Deputado Bené Guedes. 
Secretário de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e 
Energéticos; Cel. Jorge Faria Lima, representante da 4ª 
Divisão do Exército; América Caixeta. Procurador-Geral de 
Justiça em exercício; Domingos Carneiro Costa, Delegado-
Geral da Polícia, representando o Secretário de Segurança 
Pública, Dr. Santos Moreira; Juiz Federal Antônio Francisco 
Pereira, representa~:J a Justiça Federal. Seção Minas 
Gerais; Exmos. Srs. :eputados, Srs. Coronéis, Comandantes, 
Diretores. Oficiais da Polícia Militar da ativa e 
reformados. Oficiais das Forças Armadas, Praças da Polícia 
Militar, senhoras e senhores: minhas primeiras palavras são 
para manifestar o profundo agradecimento da Polícia Militar 
por esta expressiva homenagem que lhe é prestada pela 
augusta Assembléia Legislativa de nosso Estado. Muito honra 
à corporação de Tiradentes. de Guimarães Rosa e de Juscelino 
Kubitschek o gesto magnânimo do ilustre Deputado Sebastião 
Navarro em propor esta sessão de gala, para enaltecer a 
força pública dos mineiros através de seus legítimos 
representantes. 
A generosidade das palavras do eloqüente tradutor desta 

homenagem- verdadeiramente um amigo da Polícia Militar-
tocou-nos fundo a alma. Soube S. Exa., com a maestria que o 
caracteriza, interpretar, simultaneamente, os papéis 
relevantes das instituições Polícia Militar e Poder 
Legislativo. 
Agradeço a v. Exa., Sr. Deputado Sebastião Navarro, 

particularmente pelas referências elogiosas feitas à atuação 
do comando da Polícia Militar, e. ainda, pelo dedicado apoio 
que. em tod2 a sua vida pública. sempre emprestou à 
corporação. s~oretudo em sua progressista Poços de Caldas, 
demonstrando devotamento às causas sociais e extraordinário 
compromisso com a modernidade. 

Entendo ser esta uma homenagem que transcende à comemoração 
do 220Q aniversário da Polícia Militar, ao evidenciar a 
identidade finalística de duas instituições do Estado que, 
sem dúvida, se constituem em referencial de idealismo, 
proficiência e. sobretudo, espírito público. 

Profundamente sensibilizado, devo salientar a simbiose que 
existe entre as funções sociais que desempenhamos, a forma 
como as nossas instituições se entrelaçam e se complementam 

~----------------------------------------------------~ 
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e o excepcional relacionamento existente entre os seus 
integrantes. 
Está evidente que todos nós cultuamos os mesmos valores no 

campo da defesa social, o que resulta no aprimoramento do 
exercício de nossas missões institucionais e serve para 
otimiza~ as iniciativas voltadas à celeridade e à eficiência 
no atendimento às aspirações da população e assegurar a 
credibilidade e a confiança de que desfrutamos. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, criada a 9 de junho de 

1775, com a instalação de sua célula-máter, o Regimento 
Regular de Cavalaria de Minas, a Polícia Militar orgulha-se 
em poder comemorar mais um registro de sua existência, toda 
ela dedicada aos interesses maiores da sociedade mineira. 
A corporação muito se envaidece com sua história e orgulha-

se de sua participação nos momentos políticos mais decisivos 
da construção da nacionalidade brasileira. Orgulha-se, 
sobremaneira, de sua faina diária junto às comunidades do 
Estado! seja no combate à criminalidade, seja nas ações de 
proteçao e socorro que desempenha cotidianamente. 
Hoje passam de 1.000 as comunidades mineiras que contam com 

a presença efetiva do nosso policial militar, com a sua 
dedicação e destemor no combate ao crime e ao criminoso com 
o sentido de inibir a opressão dos justos e garantir a ~rdem 
pública. 
A grandeza e a pujança da Polícia Militar de hoje muito 

devem aos que nos antecederam, desde o alferes de cavalaria 
Joaquim José da Silva Xavier -o Tiradentes -cuja efígie, 
o~gulh?s~mente, ostentamos em nossa farda. Figura ímpar da 
v~da c~v1ca nacional e patrono da corporação, reabilitado 
h~stor1camente por Portugal, em solenidade realizada em 
L1sboa em 7 de setembro do ano passado, quando o Presidente 
daquele país irmão o proclamou "Herói que une os dois países 
na fraternidade de povos livres e conscientes de seus 
destinos comuns". 
Contemporaneamente, a corporação se vê na contingência de 

as vezes extrapolar seu campo específico, para atuar 
supletivamente na prevenção da criminalidade, mediante o 
desenvolvimento de ações eminentemente sociais, investindo, 
por exem~lo~ na "assistência paramédica", através do emprego 
de ambulanc1as, nas "patrulhas de segurança alimentar" que 
distr!buem alimentação preparada a menores, mendig~s e 
~ndar1lhos, nas "ações cívico-sociais'' em favelas, levando 
as pessoas carentes recursos, assistência e entretenimento· 
n~ "pcoteção especial às crianças e adolescentes" e~ 
s1tuaçao de risco pessoal e social, encaminhando-os 
convenientemente através de providencial iniciação ao 
trabalho produtivo. 
Nesse particular aspecto, cumpre aqui ressaltar o decisivo 

apoio que a Polícia Militar vem recebendo do Exmo. Sr. 
Gov~rnador Eduardo Azeredo, e a cooperação da indústria, do 
comercio, da classe empresarial, dos clubes, das associações 
e d~ tod~s as lideranças comunitárias, tanto da capital como 
do 1nter1oc e, especialmente, da imprensa. sem o que o nosso 
trabalho nao teria a necessária eficácia e abrangência. 
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Por esse motivo, é realidade visível em nosso Estado o 
mandamento constitucional de que "segurança pública é 
direito e responsabilidade de todos"! 

Senhores, esta auspiciosa passagem, hoje, pelo Legislativo 
Estadual compartilhando este nosso contentamento e 
comungando as idéias cingidas pelo mais autêntico espírito 
de mineiridade, propicia a todos nós inestimável 
aprendizado, revigorando as nossas energias para levarmos 
avante o ideal da Polícia Militar de ser, cada vez mais, uma 
corporação prestante e inteiramente devotada aos interesses 
da nobre comunidade do nosso Estado. 

O momento é extremamente próprio, pois, para expressarmos 
nosso reconhecimento aos nobres Deputados mineiros, a quem 
ac-iramos pela independência e a quem respeitamos pela 
tr~nsparência e imparcialidade. 

Entendemos que toda solicitação de V. Exas. merece 
tratamento especial, pois configuram o corolário das 
aspirações populares. Esse envolvimento é salutar, porquanto 
ninguém pode desconhecer que, hoje, a sociedade está mais 
politizada, o mesmo ocorrendo em relação à Polícia Militar e 
a cada um de seus integrantes. 

Ao agradecer esta manifestação de apreço, aproveito para 
dizer, de coração, que ela serve, também, para rememorar o 
passado de luta da Polícia Militar, sobretudo para se 
evitarem abalos irreversíveis em sua perenidade 
institucional. Por isso, a oportunidade sugere que 
postulemos a reflexão de todos os parlamentares sobre a 
utilidade social desta corporação, considerando, 
especialmente, as alterações que se busca processar na 
legislação constitucional e infraconstitucional alusivas à 
segurança pública, aos servidores públicos militares e à 
Previdência Social. 

Estou certo de que a clarividência, o bom-senso e a 
prudência do Legislativo Estadual se farão presentes, uma 
vez mais, quando necessário, para impedir que decisões 
precipitadas ou perigosas generalizações acabem por 
prejudicar a sociedade, que merece todo o nosso empenho e 
toda a nossa responsabilidade. 

Legislativa, a 
o seu papel 
quanto à sua 

De braços dados com esta augusta Assembléia 
Policia Militar haverá, sempre, de cumprir 
social, respaldando os anseios dos mineiros 
segurança. 
Sintetizando, este momento exige de todos nós o compromisso 

inarredável com a perenidade de nossas instituições e com a 
intransigente defesa dos valores que fazem a grandeza do 
povo de Minas Gerais. Muito obrigado! 

Execução do Hino a Tiradentes 
o Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir, neste 

momento, mais uma apresentação da Banda Sinfônica da Polícia 
Militar, que executará o Hino a Tiradentes, sob a regência 
do 2Q-Tenente Músico, Luiz Carlos Rosa. 

- Ouve-se o hino. 
Entrega de Placa 
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O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a honra de proceder 
à entrega ao Cel. Nelson Fernando Cordeiro, Comandante-Geral 
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, de uma placa 
alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: •A 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o reconhecimento 
da comunidade mineira, através da Assembléia Legislativa, 
pelos 220 a~os de relevantes serviços prestados à 
sociedade". 

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

A segurança sempre foi um componente importante no conjunto 
de fatores que determinam a qualidade de vida de um cidadão. 
Ao lado de itens básicos como saúde, moradia, educação e 
lazer, ela é imprescindível como bem coletivo. E tanto mais 
necessário tem sido esse requisito de bem-estar social 
~~anta maiores os efeitos colaterais do processo de 
cesenvolvimento experimentado pelo País. 

Ao lado de benefícios inquestionáveis, o modelo brasileiro 
de crescimento econômico, no qual se podem destacar a 
industrialização centrada nos núcleos urbanos e a 
distribuição desigual da renda, gerou subprodutos 
indesejáveis, como a migração populacional do campo para a 
cidade e o aumento dos bolsões de pobreza. Na esteira desse 
modelo, fatores políticos, sociais e econômicos contribuíram 
para que a violência e a intranqüilidade fossem incorporadas 
às preocupações cotidianas da sociedade brasileira. 

Nesse contexto, ganhou dimensão especial, entre os serviços 
prestados pelo Estado, a garantia ao cidadão de sentir-se 
seguro e protegido. Não há quem resista psicologicamente, 
sem prejuízo do equilíbrio emocional e da formação da 
personalidade, a um clima permanente de tensão e de medo, a 
um angustiante e forçoso exercício de vigilância. 
Felizmente, para nós, mineiros, os níveis de violência e de 

criminalidade têm sido aqui mantidos sob controle, 
principalmente em relação a outros Estados. 
Rica em recursos naturais e em valores humanos, Minas 

sempre foi uma referência para as demais unidades da 
Federação por sua capacidade de conciliar o desenvolvimento 
com as tradições, os valores éticos e a qualidade de vida. 
Segunda economia do País, celeiro de homens públicos que se 
destacam no campo das articulações políticas, nosso Estado 
ganhou, ao longo de sua história. o reconhecimento como 
sinônim? de bom-senso, de equilíbrio, de síntese da Nação 
brasile1ra. 

Nos ú~timos anos, conquistamos a admiração dos compatriotas 
por ma1s um atributo: o da segurança e da paz social. Isso 
aco~t~ceu graças, em grande parte, à eficiente atuação da 
Po:1c1a Militar de Minas Gerais. Não é à toa que a 
co~poração tem sido considerada como uma das mais 
competentes entre as polícias do Pais, e que Minas é 
apontada como um lugar seguro para se viver. 
Ou~ndo, recentemente, análises comparativas da UNESCO 

ind1caram Belo Horizonte como a cidade brasileira com a 
melhor qualidade de vida, ali estava presente um item 
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fundamental: segurança. Se na Capital mineira, 
potencialmente mais susceptível a tensões e perturbações, 
esse indicador social tem avaliação positiva, é fácil 
inferir que o mesmo ocorre no interior do Estado, em 
condições ainda mais favoráveis. 

Não se pode negar que aqui também se registram índices 
preocupantes de violência e criminal idade. Afinal, não somos 
uma ilha num quadro conjuntural adverso. Os conflitos e as 
desavenças, diga-se de passagem, cont~nuarão a e 'stir em 
todo lugar, pois são próprios da natureza humana. 

A difere~ça a ressaltar é que, consciente de seus desafios, 
a PM mine1ra vem buscando um constante aperfeiçoamento de 
suas funções, em sintonia com a realidade social e com as 
demandas da população. Nesse sentido, orientada pelo 
princípio de estar sempre a serviço da comunidade, ela vem 
aprimorando permanentemente a capacitação profissional de 
seus agentes e modernizando cada vez mais sua estrutura 
operacional, com vistas a maior eficiência. Saliente-se que 
esse trabalho de garantia da ordem e da tranqüilidade, 
através do policiamento ostensivo e de ações firmes de 
corr:~te à criminalidade, é sempre pautado pelo cumprimento 
da 1e1, respeitando-se os direitos civis e os demais 
preceitos constitucionais. 

A PM de Minas, contudo, não se limita a essas funções 
precípuas. Avançando em sua filosofia de servir à 
coletividade, ela incorporou ações preventivas, orientando a 
população sobre procedimentos práticos para zelar pela 
pr:~ria segurança. Avançou também no campo social, 
ac~escentando a suas tarefas de rotina programas educativos 
e assistenciais, destinados a crianças e adolescentes de rua 
e às comunidades carentes das periferias dos centros 
urbanos. 

Ao homenagearmos hoje a Policia Militar de Minas Gerais, 
estamos fazendo justiça a uma instituição que há 220 anos 
vem prestando serviços ao Estado, constituindo uma de nossas 
mais caras tradições. Acumulando experiências, acompanhando 
passo a passo nossa história, a PM tornou-se indispensável à 
vida dos mineiros. 

Formadora de profissionais voltados para o bem comum, a 
corporação revelou ao Estado e ao Pais dezenas de homens 
públicos e personagens ilustres. O alferes Joaquim José da 
Silva Xavier, ~atrono da instituição e das causas 
libertárias que ~arcaram profundamente a cultura mineira, 
foi o primeiro. Entre muitos outros, destacam-se o Oficial-
Médico Juscelino Kubitschek de Oliveira, que se tornaria 
Governador do Estado e Presidente da República; o Capitão-
Médico João Guimarães Rosa, um dos maiores nomes da 
literatura brasileira contemporânea; o Coronel honorário 
Assis Chateaubriand, fundador dos "Diários Associados", 
grupo que deu dimensão de modernidade à imprensa brasileira. 

A esses grandes personagens juntam-se hoje o comando da 
PMMG, seu corpo de oficiais e todo o contingente de quase 40 
mil homens e mulheres, espalhados por todo o Estado, na 
tarefa de dar continuidade à missão para a qual a 
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instituição foi criada: garantir aos mineiros a segurança, a 
ordem, a paz, requisitos fundamentais para que uma sociedade 
se desenvolva em equilíbrio e harmonia. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, esta 

Presidência agradece a presença do Cel. Nélson Fernando 
Cordeiro, das autoridades e dos demais convidados, e a 
encerra, convocando os Deputados para a reunião ordinária 
deliberativa de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a ordem do 
dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DAS COMISSÕES 
PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS NA 13a LEGISLATURA 
Às treze horas e quinze minutos do dia onze de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem no auditório do 
Colégio Nazareth, em Araçuai, os Deputados José Bonifácio, 
Romeu Queiroz, Péricles Ferreira, Maria José Haueisen, 
Carlos Murta, Geraldo Rezende e Raul Lima Neto. o Deputado 
José Bonifácio, Coordenador, declara aberto o Módulo I desta 
audiência pública e convida para comporem a Mesa o Deputado 
José Ferraz, Secretário de Estado do Trabalho e Ação Social; 
o Deputado Romeu Quei~oz, Líder do Governo; o Deputado 
Péricles Ferreira, Líder da Maioria; c Sr. Manuel Messias 
Marques Dias, Prefeito Municipal de Araçuai; o Vereador 
Valdim Almeida Santos, Presidente da Câmara Municipal de 
Araçuai; o Sr. Edson Soares, representante do Sr. Ademir 
Lucas, Secretário de Estado de Esportes. Lazer e Turismo; o 
Sr. Luis Carlos Gonçalo Elói, Assessor para Assuntos 
Legislativos da Presidência do Tribunal de Justiça, e o 
Prof. Plínio Salgado, Assessor da Presidência do Tribunal de 
Contas. Registra a presença da Sra. Maria Inês, 
Superintendente da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação 
Social. do Sr. !salino Pereira de Aoreu. Gerente do Sub-
Distrito da TELEMIG no vale do Jequitinhonha, da Sra. 
Betânia Maria Gonzaga Jayme, Assessora do Secretário de 
Estado da Saúde, da Sra. Maria Lecy S. Almeida, Diretora do 
Centro de Planejamento de Programas Multissetoriais da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, e 
do Sr. Dario de Souza Lima Júnior, 1Q-Tenente da Polícia 
Militar, representando o 19Q Batalhão da Polícia Militar, 
com sede em Teófilo Otôni. Registra também a presença dos 
representantes de 46 dos 53 municípios que compõem a 
macrorregião do Jequitinhonha- Mucuri: na microrregião de 
Almenara Almenara, Divisópolis, Felisburgo, Jacinto, 
Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia, Mata verde, Palmópolis, 
Rubim, Salto da Divisa e Santo Antônio do Jacinto; na 
microrregião de Araçuai - Araçuai, Caraí, Coronel Murta, 
Itinga, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso e Virgem da Lapa; na 
microrregião de Capelinha- Berilo, Capelinha, Carbonita, 
Chapada do Norte. Francisco Badaró, Itamarandiba e Minas 
Novas; na microrregião de Nanuque Bertópolis, Carlos 
Chagas, Maxacalis, Nanuque, Serra dos Aimorés e Umburatiba; 
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na microrregião de Pedra Azul Cachoeira de Pajeú, 
Comercinho, Itaobim, Medina e Pedra Azul; e na microrregião 
de Teófilo Otôni - Ataléia, Catuji, Frei Gaspar, Itaipé, 
Ma1acacheta, Ouro Verde de Minas, Pavão, Poté e Teófilo 
Otôni. O Coordenador, Deputado José Bonifácio, faz pequena 
introdução citando o resultado das audiências públicas e 
presta esclarecimentos a respeito da dinâmica dos trabalhos. 
Em seguida, o Coordenador passa a palavra ao Sr. Luís Carlos 
Elói e ao Prof. Plínio Salgado, respectivamente, 
representantes do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas, 
que fazem, cada um por sua vez, expos1çoes a respeito do 
papel que esses órgãos exercerão no processo das audiências 
públicas. Encerradas as explanações, o Deputado José 
Bonifácio agradece a participação dos expositores e passa à 
fase de justificação oral das propostas dos municípios. 
Nesta fase. usam da palavra os Srs. Adalberto Amor~~ e 
Ricardo Peres Damicheli, de Almenara; os Srs. Eusta~uío 
Azevedo Rocha e José Otôni Alves Campos, de Araçuaí; o Sr. 
José Walter Sampaio, de Ataléia; os Srs. Anísio Ferreira de 
Souza e Lady Maria Silva Oliveira, de Berilo; o Sr. 
Marcolino Alves Jardim, de Bertópolis; o Sr. Jaime Ferreira 
Costa, de Cachoeira do 0 ajeú; os Srs. Pedro Vieira da Silva 
e Valmir Sebastião Neve~. de Capelinha; o Sr. José Maria 
Ribeiro, de Caraí; o Sr. José Coelho Júnior, de Carbonita; 
os Srs. Celso Miranda e Flávio Von Glehn Nobre, de Carlos 
Chagas; o Sr. Jânio Oliveira de Santana, de Catuji; os Srs. 
Ricardo Almeida Viana e Anízio Reis Lemos Soares, de Chapada 
do Norte; os Srs. Wagner Trindade de Oliveira e Nílton 
Batista de Araújo, de Comercinho; os Srs. Ermezino Francisco 
Nascimento e Ademir Ribeiro da Silva, de Divisópolis; os 
Srs. José Epitácio Souza Franca e Juscélio Moreira Costa, de 
Felisburgo; os Srs. Edson Honorato Figueiró e Padre Lino 
Zani, de Francisco Badaró; o Sr. Gilson Novaes Lemos, de 
Frei Gaspar; a Sra. Marilene Farias de Souza, de Jacinto; os 
Srs. Antônio Rassing da Cunha Peixoto e Sebastião Nunes dos 
Santos, de Jequitinhonha; o Sr. Bernardino Guimarães 
Sobrinho, de Joaima; os Srs. Marcos Miguel da Silva e José 
Dias Pinheiro, de Itaipé; o Sr. Afonso Arinos Campos Gandra, 
de Itamarandiba; os Srs. Assir Cleibe Guimarães e Marilda 
Rodrigues Guedes, de Itaobim; os Srs. Idalino José Vital e 
Argileu Martins, de Itinga; os Srs. Epaminondas José de Lima 
e Edílson José Alves da Rocha, de Maxacalis; os Srs. 
Donizete Gomes de Almeida e Gilson Soares Raslan, de 
Malacacheta; os Srs. Alvimar Alves Moreira e Ranulfo Alves 
Martins, de Mata Verde; os Srs. Walter Tanure Filho e Evina 
Teixeira da Cruz, de Medina; os Srs. Geraldo Coelho de Jesus 
e Carlos Adão Evangelista, de Mir~s Novas; os Srs. Roque 
Antônio Soares e Solon Ferreira Rocna Filho, de Nanuque; os 
Srs. Pio Santana Guedes e Olintho Rodrigues Sobrinho, de 
Novo Cruzeiro; os Srs. Rossini Ferreira Sena e João Gibran. 
de Ouro Verde de Minas; os Srs. Saulo Aparecido Pinto e José 
Gomes Lopes, de Padre Paraíso; os Srs. Aílton Meirelles e 
Zelita dos Santos, de Palmópolis; o Sr. Geraldo Lima, de 
Pavão; o Sr. Eduardo Tomich, de Pedra Azul; os Srs. Antônio 
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Pio Saldanha e Sandro Gomes de Melo, de Poté; o Sr. Inamar 
de Oliveira, de Rubim; o Sr. José Eduardo Peixoto, de Salto 
da Divisa; os Srs. Miron José de Souza e Nilza Rocha Vieira, 
de Santo Antônio do Jacinto; o Sr. Marcelo Cardoso, de Serra 
dos Aimorés; os Srs. Nodje Walter Diamantino e Jacira Moura 
Sander, de Teófilo Otôni; o Sr. Jason José de Lima, de 
Umburatiba; e os Srs. José Maria Barbosa de Jesus e Aldo de 
Souza Teixeira, de Virgem da Lapa. Usam também da palavra a 
Deputada Maria José Haueisen e os Deputados Péricles 
Ferreira, Carlos Murta e Geraldo Rezende. Durante a fase de 
defesa das propostas, o Coordenador registra a presença dos 
Srs. Marco Antônio Abreu Rocha e Júnia Santa Rosa, 
representantes da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral. Cumprida a finalidade do Módulo I desta 
audiência pública, o Coordenador agradece a presença do Sr. 
Manuel Messias Marques Dias, Prefeito Municipal de Araçuaí, 
e do Vereador Valdim Almeida Santos, Presidente da Câmara 
Municipal de Araçuaí, renova os agradecimentos aos 
expositores, agradece a presença dos Deputados, das 
autoridades e do público em geral, convida a todos para 
participarem do Módulo II, que se 1n1c1a às 9 horas de 
sexta-feira, dia 12 do corrente, e encerra os trabalhos. Às 
9h15min do dia 12/5/95, o coordenador, Deputado José 
Bonifácio, declara abertos os trabalhos do Módulo rr desta 
audiência pública e esclarece que a finalidade deste Módulo 
é a eleição das 10 propostas mais significativas para a 
região, com a entrega do formulário próprio preenchido até 
às 11h30min. Esclarece também que a inscr1çao de 
candidaturas para disputar uma vaga na Comissão Regional de 
Reeresentação poderá ser feita até às 11h30min. Em seguida, 
o ~oordenador deixa os participantes à vontade para que 
possam discutir entre si suas propostas e colher subsídios 
para a escolha das 10 propostas prioritárias. Nesta 
oportunidade, são apresentadas duas propostas visando à 
melhoria da dinâmica das audiências públicas: a Deputada 
Maria José Haueisen propõe que seja definido pelo Governo o 
percentual orçamentário para cada região do Estado, o que 
facilitaria o planejamento e a indicação de propostas nas 
audiências; o representante do Município de Teófilo Otôni 
sugere que sejam realizadas separadamente audiências 
públicas regionais no vale do Jequitinhonha e no vale do 
Mucuri. Durante a realização deste Módulo, são apresentadas 
as propostas escolhidas pelos Presidentes das quatro 
associações microrregionais que abrangem os municípios 
participantes deste evento. As propostas indicadas são: pela 
Associação Microrregional dos Municípios do Baixo 
Jequitinhonha - AMBAJE -, o asfaltamento da BR-367 até Salto 
da Divisa; pela Associação Microrregional dos Municípios do 
Alto Jequitinhonha AMAJE , a inclusão no orçamento 
estadual de valor destinado à construção de 2.000 moradias 
para pessoas de baixa renda, distribuídas pelos municípios 
de forma proporcional à sua população e às suas 
necessidades; pela Associação Microrregional dos Municípios 
do Médio Jequitinhonha- AMEJE -, a criação, em Araçuaí, de 
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unidade da UEMG, com cursos que atendam às necessidades da 
reg1ao; e pela Associação Microrregional dos Municípios do 
Vale do Mucuri - AMUC , a instalação da Universidade 
Regional (UEMG), com a incorporação da Fundação Educacional 
Nordeste Mineiro - FENORD - e a implantação de uma escola 
pública de agropecuária. O Coordenador esclarece que essas 
propostas serão encaminhadas em lista à parte ao Poder 
Executivo, não sendo necessar1a a sua ordenação. Às 
11h30min, o Coordenador registra o encerramento do prazo 
para a entrega do formulário preenchido com a indicação das 
10 propostas que cada representante julgar mais 
significativa para a região, assim como o encerramento do 
prazo para a inscrição de candidatos para concorrerem a uma 
vaga na Comissão Regional de Representação. Cumprida a 
finalidade deste Módulo II, o Coordenador agradece a 
presença de todos, convida-os para a Plenária Final, que 
terá início às 13 horas, e encerra os trabalhos. Às 13h15min 
do dia 12/5/95, o Presidente da Assembléia, Deputado 
Agostinho Patrús, declara abertos os trabalhos do Módulo III 
da audiência pública. O Presidente convida para comporem a 
Mesa o Sr. Walfrido dos Mares Guia, Vice-Governador do 
Estado e Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral, representando o Governador Eduardo Azeredo; o 
Desembargador Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal de 
Justiça; o Deputado José Ferraz, Secretário de Estado do 
Trabalho e Ação Social; o Deputado Rêmolo Aloise, 1g-
Secretário da Assembléia Legislativa; o Deputado Romeu 
Queiroz, Líder do Governo na Assembléia Legislativa; o 
Deputado Péricles Ferreira, Líder da Maioria na Assembléia 
Legislativa; o Deputado José Bonifácio, Coordenador Político 
da audiência pública da região Jequitinhonha - Mucuri; o 
Prof. Plínio Salgado, representante do Tribunal de Contas; o 
Sr. Manoel Messias Marques Dias, Prefeito Municipal de 
Araçuai, o Vereador Valdim Almeida Santos, Presidente da 
Câmara Municipal de Araçuaí, e o Sr. Oswaldo Oliveira Araújo 
Firmo, Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de 
Araçuai. A Presidência registra a presença dos Deputados 
Wanderley Àvila, Maria José Haueisen, Bonifácio Mourão, 
Carlos Murta, Geraldo Rezende e Raul Lima Neto, do Sr. Edson 
Soares, representante do Sr. Ademir Lucas, Secretário de 
Estado de Esportes, Lazer e Turismo, e da Irmã Maria Zélia, 
Diretora do Colégio Nazareth. Em seguida, o Presidente passa 
a palavra ao Deputado José Bonifácio, Coordenador dos 
trabalhos. o Coordenador divulga o resultado da eleição das 
10 propostas prioritárias: Propostas nQS 18, 23, 24, 30, 32, 
46, 67, 102, 184 e 196. Em seguida, abre as inscrições para 
a defesa oral dessas propostas. Usam da palavra o Sr. Pio 
Guedes, de Novo Cruzeiro, para a defesa da Proposta nQ 18; o 
Sr. Jason José de Lima, de Umburatiba, para defender a 
Proposta nQ 23; o Sr. João Gilvan de Andrade. de Ouro Verde 
de Minas, para a defesa da Proposta nQ 24; o Sr. Pedro 
Vieira, de Capelinha, para defender a Proposta ng 30; o Sr. 
Wanderley Damasceno Dutra, de Rubim, para a defesa da 
Proposta nQ 32; o Sr. Marcolino Alves Jardim, de Bertópolis, 
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para defender a Proposta nQ 46; o Sr. Argileu Martins, de 
Itinga, para a defesa da Proposta nQ 67; o Sr. Edson 
Figueiró, de Francisco Badaró, para oefender a Proposta nQ 
102; o Sr. João Márcio da Silva, de Pedra Azul, para a 
defesa da Proposta nQ 184, e o Sr. José Coelho Júnior, de 
Carbonita, para defender a Proposta nQ 196. Concluída a 
defesa das propostas, passa-se á fase de votação. Feita a 
apuração, o Coordenador divulga o resultado final: em 1Q 
lugar, com 128 votos, a Proposta nQ 67, do Município de 
Itinga, que solicita a implantação de um programa regional 
de fruticultura, associado à agroindústria; em 2Q lugar, com 
126 votos, a Proposta nQ 184, do Município de Joaíma, que 
solicita a construção de pequenas barragens para perenização 
de rios. córregos e riachos; em 3Q lugar, com 108 votos. a 
Proposta nQ 102, do Município de Francisco Badaró, que 
solicita a construção de 6.378 casas populares para pessoas 
carentes das zonas rurais e urbanas do vale do 
Jequitinhonha; em 4Q lugar, com 101 votos, a Proposta nQ 32, 
do Município de Rubim, que solicita o asfaltamento das 
estradas estaduais do vale do Jequitinhonha e a 
estadualização, com execução de obras de arte e 
encascalhamento, das vicinais que interligam as sedes 
municipais; em 5Q lugar, com 84 votos, a Proposta nQ 196, do 
Município de Itamarandiba, que solicita a canalização de 
córregos nas cidades em que o esgoto corre a céu aberto; em 
6Q lugar, com 82 votos, a Proposta nQ 30, do Município de 
Capelinha, que solicita o asfaltamento dos trechos 
Itamarandiba- BR-116 (passando por Capelinha, Novo Cruzeiro 
e Itaipé) e Minas Novas - Virgem da Lapa; em 7Q lugar, com 
74 votos, a Proposta nQ 46, do Município de Maxacalis, que 
solicita o asfaltamento da MG-105, no trecho de Teófilo 
Otôni a Águas Formosas, e no prolongamento até a divisa da 
Bahia, no Município de Bertópolis; em 8Q lugar, com 65 
votos, a Proposta nQ 18, do Município de Chapada do Norte. 
que solicita o asfaltamento dos trechos de Virgem da Lapa a 
Minas Novas, Araçuaí a Salinas, Rodovia Rio-Bahia a Novo 
Cruzeiro e Rodovia Rio-Bahia a Comercinho; em 9Q lugar, com 
43 votos, a Proposta nQ 24, do Município de Ouro Verde de 
Minas, que solicita a reabertura e o asfaltamento da estrada 
que liga Ataléia, Ouro Verde de Minas, Frei Gaspar e Teófilo 
Otôni; e em 10Q lugar, com 39 votos, a Proposta nQ 23, do 
Município de Nanuque, que solicita o asfaltamento dO trecho 
Nanuque- Águas Formosas, via Vila Gabriel Passos. Encerrado 
o processo de votação, o Coordenador passa a direção dos 
trabalhos ao Presidente, Deputado Agostinho Patrús. Com a 
palavra, fazem seus pronunciamentos o Sr. Walfrido dos Mares 
Guia, o Desembargador Monteiro de Barros, o Deputado Romeu 
Queiroz e o Deputado José Ferraz. O Presidente anuncia o 
resultado da eleição para a Comissão Regional de 
Representação: das 33 candidaturas apresentadas, ficaram 
eleitos os Srs. Edson Honorato Figueiró, de Francisco 
Badaró; Jacira de Moura Sander, de Teófilo Otôni; José 
Felipe Mota Coelho, de Minas Novas; José Hertz Cardoso, de 
Jequitinhonha, e Solano de Barros, de Itinga. A Presidência 
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cumprimenta os eleitos e solicita que estes subam ao palco 
para serem conhecidos pelos demais participantes. O 
Presidente passa a palavra ao Sr. Manuel Messias Marques 
Dias, Prefeito Municipal de Araçuaí, e ao Sr. Va~dim Almeida 
Santos, Presidente da Câmara Municipal de Araçua1, que fazem 
suas considerações. A Presidência informa aos Prefeitos que 
integram as Associações Microrregionais do Médio e do Baixo 
Jequitinhonha que, após o encerramento da audiência pública, 
será assinado neste local, o convêrio com a Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil - CEDEC -, que está representada 
pelo seu Secretário Executivo, Cel. Márcio José de Almeida. o Preside--e faz seu pronunciamento final, manifestando sua 
alegria p~ o excelente trabalho desenvolvido, agradece a 
acolhida que foi dispensada a todos os participantes da 
audiência pelas autoridades e pelo povo de Araçuaí, 
manifestando seu especial reconhecimento ao Prefeito 
Municipal, Sr. Manuel Messias Marques Dias, ao Presidente da 
Câmara, Vereador Valdim Almeida Santos, e às irmãs 
franciscanas, na pessoa da Irmã Mar~a Zéi<a, que tão 
gentilmente cederam o auditório do Colegio Nazareth para a 
realização do evento. Cumprida a finalidade da reunião. a 
Presidência dá a audiência pública da região do 
Jequitinhonha - Mucuri por encerrada. 
Sala das Audiências Públicas, 12 de maio de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente Romeu Queiroz Rêmolo 

Aloise- Péricles Ferreira -Wanderley Avila- Maria José 
Haueisen - José Bonifácio - Bonifácio Mourão - Carlos Murta 
- Geraldo Rezende - Raul Lima Neto. 
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

~ 

Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de maio 
c~ mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
C:~issões os Deputados Dinis Pinheiro, Carlos Pimenta e 
Dímas Rodrigues (substituindo este ao Deputado Gil Pereira, 
por indicação da Liderança do Bloco de Mobilização Social 
Progressista), membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, 
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 parlamentares 
presentes. o Presidente leva ao conhecimento dos Deputados 
que a Comissão recebeu avulso do Projeto de Lei nQ 234/95, 
que estabelece as diretrizes para os _orçamentos fiscal e de 
investimento das empresas controladas pelo Estado para o 
exercício de 1996, e a seguir informa que foi encaminhado à 
Comissão ofício do Sr. Ronaldo Augusto, Diretor da Motorauto 
S.A., em que são prestados esclarecimentos acerca das 
atividades dessa empresa, bem como da administração e da 
fiscalização dos consórcios por ela constituídos. 
Prosseguindo, o Presidente redistribui o Pro~eto de Lei nQ 
42/95 ao Deputado Carlos Pimenta. Passa-se a 2ª parte da 
reun1ao com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposiÇões sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. o Deputado Dinis Pinheiro procede à leitura do Parecer para 
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o lQ Turno do Projeto de Lei nQ 21/95, concluindo pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 1. Colocado 
em discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado 
Carlos Pimenta procede à leitura do Parecer para o lQ Turno 
do Projeto de Lei nQ 42/95, por meio do qual conclui pela 
aprovação do projeto. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Na seqüência dos trabalhos, o Presidente 
coloca em votação, nos termos da Deliberação da Mesa nQ 487, 
o Requerimento nQ 384/95, que é aprovado. Cumprida a 
finalidade dê reun1ao, o Presidente agradece o 
comparecimento cos Deputados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente - Dinis Pinheiro- Jorge Eduardo 

de Oliveira. 
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA,-HÍDRICA E MINERARIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Álvaro Antônio, Bilac Pinto e 
Anivaldo Coelho, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Álvaro Antônio, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Anivaldo 
Coelho que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência esclarece ter a reunião a 
finalidade de apreciar a pauta. Encerrada a la parte dos 
trabalhos, passa-se à 1a fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposição da Comissão. O 
Presidente procede à leitura de requerimento do Deputado 
Irani Barbosa, em que solicita sejam convocados os Srs. 
Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG, e Ruy 
José Vianna Lage, Presidente da COPASA, para, pessoalmente 
ou por intermédio de seus representantes, prestarem a esta 
Comissão esclarecimentos sobre o andamento das obras da 
Hidrelétrica de Miranda. Em seguida, submete a votação a 
proposição, que é aprovada. 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, 14 de junho de 1995. 
Anivaldo Coelho, Presidente - Paulo Piau - Ivair Nogueira. 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
Às dez horas do dia trinta e um de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão, 
Jairo Ataíde e Elbe Brandão, 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 leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
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pelos membros presentes. O Presidente passa a ler os ofícios 
enviados à Comissão: ofício da Comissão Cê Servidores do 
Município de Patrocínio, pleiteando a amp'·ação_do Decreto 
no 36.737 de 31/3/95; Ofícios nQs: 222/95, encam1nhado pelo 
Diretor R~gional de Saúde de Patos de Minas, solicit~ndo 
intercessão na revisão do Decreto nQ 36.796; 040/95, env1z:o 
pela Associação dos Vereadore~ e Câma~a~ Munici~a~s =a 
Microrregião do Circuito das Aguas, sol1c1~ando cop~a da 
moção de apoio ao asfaltamento da rodov1a _que l1g~ o 
Município de São Tomé das Letras ao_ de Tres C?~açoes; 
192/95, do Presidente da Câmara Munic1~al de Porc1uncula, 
encaminhando cópia da indicação de autor1a do Vereador Celso 
Clemente de Sá. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, pa~s~-~e 
à 2a parte da Ordem do Dia. Na 1ª fase, o Deputa~o_Bon1fac~o 
Mourão apresenta requerimento, em que sol1~1ta SeJa 
encaminhado expediente aos Exmos. Srs. ~res1de~t~s do 
Tribunal de Justiça e da OAB-Seção Minas Gera~s. sol1c1~ando 
sejam prestadas informações, com a maior b~ev1dade po~s,~el. 
sobre o número de atos remunerados prat1cados nos ult1mos 
três anos pelos cartórios extrajudici~is dos Munic'~ios de 
Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba, Ju1z de Fora, Cc-:agem, 
Governador Valadares, Montes Claros, ~ete Lagoas, 
Divinópolis, Teófilo Otôni, Pouso Alegre, Varg1nha, Poç?s de 
Caldas, Conselheiro Lafaiete, Barbace~a. Patos d~ M1nas: 
Lavras, Ipatinga, Betim e Aragua~1. O requer1mentc e 
aprovado por unanimidade. Passa-se _a 2ª fase da Ordem do 
Dia com a discussão e a votaçao de pareceres scbre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário ~a.A~semblé~a. o Presidente passa a palavra ao Deputado Bon1fac1o Mourao, 
relator no 2o turno do Projeto de Lei nQ 8/95, da Deputada 
Maria J~sé Hãueisen: O relator apresenta parecer mediant~ o 
qual conclui pela aprovação da ~atéria na forma do venc1do 
no lo turno. Discutido e votado, e aprovado o parecer. Com a 
palavra, a Deputada Elbe Brandão, relator~. no lQ turno, ~o 
Projeto de Lei nQ 63/95, do Deputado Ibrah1m Ja~ob. Por ~e1o 
de seu parecer, a relatora conclui pela ~provaçao d? p~o~eto 
na forma do Substitutivo no 1, da Comissao de Const1tu1çao e 
Justiça, com a Emenda nQ-1, da Comissão de Administra~ão 
Pública. Discutido e votado, é aprovado o parecer. Cumpr1da 
a finalidade da reunião, o Presidente ag~adece a pre~e~ça 
dos Deputados, convoca os membros da Comissao para a prox1ma 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Bilac Pinto- Arnalao Penna-

José Braga. _ 
ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez hÕras do dia trinta e um de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Ivo José, Wilson Trópia e Ronaldo Vasconcellos, 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Deputado Ivo José declara abertos os trabalhos e solicita 
ao Deputado Wilson Trópia que proceda à !eitura ~a ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, e suoscr1ta pelos 
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membros presentes. Prosseguindo, passa a palavra ao Deputado 
Ronaldo Vasconcellos para que faça a leitura do Oficio nQ 
85/95, da Câmara Municipal de Araçuai. O Presidente, 
Deputado Ivo José, designa o Deputado Ronaldo Vasconcellos 
como relator da correspondência que encaminha relatório de 
vistoria técnica realizada pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente da Prefeitura de Ipatinga sobre o acidente 
ecológico que provocou a morte de uma centena de peixes nas 
águas dos rios Doce e Piracicaba. Encerrada a 1ª parte da 
reunião, passa-se à 1ª fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Com a 
palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos apresenta 
requerimento no qual solicita seja convidado o Sr. Wilfred 
Brandt, Diretor-Superintendente da Brant Meio Ambiente, que 
irá apresentar palestra sobre o conteúdo e a idéia básica do 
mapeamento de biótipos. Colocado em discussão e votação, é o 
requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, cada u-
por sua vez, os Deputados tecem considerações sobre o Di2 
Mundial sem Tabaco. Cumprida a finalidade da reun1ao, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Ivo José, Presidente Ronaldo Vasconcellos Antônio 

Roberto - Geraldo Nascimento. 
ATA DA Sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta e um de 
maio de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala 
das Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende, 
Romeu Queiroz e Clêuber Carneiro, 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, em 2Q turno, 
o Projeto de Lei Complementar nQ 1/95, de autoria do 
Deputado Anderson Adauto, que acrescenta inciso ao art. 5Q 
da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95. Em seguida, solicita 
ao Deputado Geraldo Rezende que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Com a palavra, o relator, Deputado 
Clêuber Carneiro, profere parecer mediante o qual conclui 
pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1Q turno e 
com a Emenda nQ 1. 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 
trabalh~s. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Glycon Terra Pinto- Ronaldo 

Vasconcellos- Clêuber Carneiro- Marcos Helênio. 
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
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Às dez horas e quinze minutos do dia seis de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, 
Antônio Genaro e Arnaldo Penna, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Geraldo Santanna, declara aberta a reunião 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 140, 157, 173, 186, 208 e 
211/95 foram convertidos em diligência, a requerimento dos 
relatores, o que foi deferido pelo Presidente. Em seguida, 
passa-se à apreciação da matéria constante na pauta, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O 
Presidente redistribui o Projeto de Lei nQ 43/95 ao Deputado 
Arnaldo Penna, que emite parecer mediante o qual conclui 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
j~ridicidade da matéria. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. Neste momento, comparece à reunião o 
Deputado Leonidio Bouças. Com a palavra, o Deputado Simão 
Pedro Toledo relator do Projeto de Lei nQ 79/95, requer 
prazo regime~tal para a emissão de seu parecer, o que é 
deferido pelo Presidente. O Deputado Leonidio Bouças, 
relator do Projeto de Lei nQ 129/95, também requer prazo 
regimental para a emissão de seu parecer, o que é deferido 
pelo Presidente. Ainda com a palavra, o Deputado Leonidio 
Bouças emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 175/95, por 
meio do qual conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade da proposição com as Emendas 
nQs 1 a 4, que apreE~~ta. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. = Deputado Antônio Genaro, relator do 
Projeto de Lei nQ i91/95, emite parecer mediante o qual 
conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade da matéria. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. ·.·s termos do art. 189 do 
Regimento Interno, é o Projeto o~ Lei nQ 191/95 encaminhado 
à Mesa da Assembléia para inclusão em ordem do dia. Com a 
palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo, relat:~ do Projeto 
de Lei nQ 220/95, emite parecer por meio do :~al 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. Neste momento, comparece à reunião o Deputado 
Anivaldo Coelho, em substituição ao Deputado Geraldo 
Nascimento, por indicação da Liderança do PT. Em seguida, 
passa-se à discussão e à votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei 
nQ 187/95. emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitue Jnalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria c~-~ a Emenda nQ 1, que apresenta. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, o 
Deputado Leonídio Bouças. relator dos Projetos de Lei nQs 



430 

228, 229, 232, 236, 242 e 243/95, emite pareceres mediante 
os quais conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade das proposições; quanto ao Projeto de Lei 
nQ 228/95, 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, solicita seja lavrada 
a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Simão Pedro 

Toledo - Anivaldo Coelho. 
~TA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As dez horas e cinco minutos do dia oito de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Maria Olivia, Bonifácio Mourão e 
Arnaldo Canarinho, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, 
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 parlamentares 
presentes. Em seguida, a Presidência distribui ao Deputado 
Bonifácio Mowrão os Projetos de Lei ncs 1.644/93 e 23/95 e o 
Projeto de Resolução nQ 190/95 e ao Deputado Arnaldo 
Canarinho, cs Projetos de Lei ncs 24, 37 e 51/95. Passa-se, 
a seguir, à fase de apreciação ae proposições sujeitas à 
deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia. O Deputado 
Bonifácio Mourão emite pareceres mediante os quais conclui 
pela aprovação das matérias. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei nQs 1.644/93 e 23/95 e do 
Projeto de Resolução nQ 190/95. Com a palavra, o Deputado 
Arnaldo Canarinho emite pareceres em que conclui pela 
aprovação dos Projetos de Lei nQs 24 e 51/95. 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. O Deputado Arnaldo 
Canarinho emite parecer em que conclui pela aprovação do 
Projeto de Lei nQ 37/95. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o Parecer. Cumprida a finalidade da reun1ao, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente- José Maria Barros- Marcelo 

Gonçalves. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 182/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto 
de lei em tela dispõe sobre a instituição do Dia Estadual da 
Pessoa Portadora de Deficiência. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposição e lhe 
apresentou a :~enda nQ 1, compete-nos emitir parecer para o 
1Q turno de d~- 'oeração conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
É sabido que não são muitas as iniciativas que visam à 

integração social das pessoas portadoras de deficiência. 
Esse segmento da população, tão marginalizado, tem justas 
aspirações de igualdade social e luta incansavelmente por 
melhores condições de vida. 

A oportunidade que esse segmento tem de ser ouvido acontece 
anualmente, no dia 21 de setembro, quando da celebração do 
Dia de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. Por isso, 
Minas Gerais, ao instituir, nessa data, o Dia Estadual da 
Pessoa Portadora de Deficiência, reforça o seu compromisso 
de manter acesa a chama da justiça social. 

Pelas razões 
Lei nQ 182/95 
e Justiça. 

Conclusão 
expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 250/95 

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Jus· ça e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o prc eto de lei em 
epígrafe autoriza a Fundação Rural Mineira ·- Colonização e 
Desenvolvimento Agrário RURALMINAS - a aoar imóvel ao 
Município de Jaíba. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 27/5/95, foi a 
propos1çao distribuída a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", 
do Regimento Interno. 

Em decorrência de pedido contido na mensagem do Governador, 
o projeto tramita em regime de urgência, devendo ainda ser 
examinado em reunião conjunta. nos termos do art. 129 do 
mencionado regimento. 

Fundamentação 
Cumprindo as exigências do art. 18 da Carta 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, de 8/6/94, a proposição em exame 
autoriza a RURALMINAS a doar ao Município de Jaíba uma área 
de 344.059,15m2, destinada à construção de distrito 
agro i ndust r i a 1 . 
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A doação em análise se deve à necessidade que o município 
tem de um distrito agroindustrial planejado, que venha ao 
encontro da reivindicação de um desenvolvimento harmônico e 
equilibrado. Ocorrendo isso, a região atrairá mais 
indústrias e terá seu crescimento garantido. 
Dessa forma, o projeto atende ao interesse público e, 

também, às exigências da lei que dispõe sobre doação de bens 
públicos, não existindo impedimento de ordem legal ou 
const~~ucional à aprovação da matéria. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
250/95. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente Simão Pedro Toledo 

Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o 

autoriza a Fundação Rural Mineira 
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - a 
Município de Jaíba. 

projeto em tela 
Colonização e 

doar imóvel ao 

A matéria, que tramita em regime de urgência e se submete à 
apreciação em reunião conjunta de comissões, recebeu da 
Comissão de Constituição e Justiça parecer pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade. 
Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer. 

Fundamentação 
A proposição em apreço autoriza a RURALMINAS a doar ao 

Município de Jaíba uma área de 344.059, 15m2 destinada à 
construção de distrito agroindustrial. 

Anexo a sua mensagem, o Governador do Estado envia 
da Companhia de Distritos Industriais de Minas 
contendo dados técnicos resultantes de estudos 
criação desse tipo de distrito. 

parecer 
Gerais, 
para a 

A medida não encontra impedimento do ponto de vista 
financeiro-orçamentário à sua aprovação. 

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

Lei nQ 250/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Jorge Hannas, relator 

Miguel Martini - Romeu Queiroz - Geraldo Rezende. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 19 DE JUNHO DE 1995 

Presidência dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e 
Ibrahim Jacob 

SUMÁRIO: ABERTURA- la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 
Atas (2) - Correspondência: Oficio nQ 4/95, do Governador do 
Estado (comunica seu afastamento do País) Ofícios, 
telegramas e cartões - Apresentação de Proposições: Projeto 
de Lei nQ 313/95 - Comunicações: Comunicações das Comissões 
de Fiscalização Financeira e de Administração Pública, da 
Deputada Maria Olívia e dos Deputados Paulo Schettino (2), 
Toninho Zeitune (2) e Francisco Ramalho Oradores 
Inscritos: Discurso do Deputado Ermano Batista - 2ª Fase: 
Abertura de incrições - Leitura de comunicações apresentadas 
- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise- Ibrahim Jacob-

Ermano Batista -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho Arnaldo Canarinho - Bonifácio Mourão 
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão Geraldo 
~ezende - Geraldo Santanna - Irani Barbosa - João Leite -
José Braga -José Henrique- Marco Régis- Olinto Godinho-
Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto. 
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. 

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
- 1ª Fase 

Atas 
- o Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 

2Q-Secretário, 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 

NQ 4/95, do Governador do Estado, comunicando sua ausência 
do Estado no período de 15 a 19 do corrente para realizar 
viagem aos Estados Unidos. 

Do Sr. Eduardo Barbosa, Deputado Federal. agradecendo o 
envio da publicação "Resultados Eleitorais- Eleições de 
1994". 
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Do Sr. Darcísio Perondi, Deputado Federal, comunicando que 
assumiu o cargo de relator da Comissão Especial de Saúde, 
que emitirá parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 169/93, que trat? dos recursos orçamentários 
para a manutenção do SUS. (- A Comissão de Saúde e Ação 
Social.) 

Do Sr. José Ferraz, Secretário do Trabalho, encaminhando 
documentos em que os Colegiados de Diretores de Lagoa da 
Prata, de Carmo da Mata e de Itaúna e a Câmara Municipal de 
Lagoa da Prata solicitam a aprovação do Projeto de Lei nQ 
44/95, do Deputado Ermano Batista. (- Anexe-se ao Projeto de 
Lei nQ 44/95.) 

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança 
Pública (3), informando, em resposta a pedido feito pelo 
Deputado Paulo Schettino, que foram determinados às chefias 
dos setores competentes daquele órgão estudos que o 
habilitem a decidir sobre o restabelecimento da Casa de 
Custódia do Policial Civi~: comunicando, em resposta a 
solicitação do Deputado Ge~aldo Nascimento, que o DETRAN-MG 
não dispõe de nomes, endereços e qualificação de vítimas 
fatais ou com ferimentos, concernentes a acidentes ocorridos 
de janeiro de 1992 até a presente data, no trecho da BR-381 
compreendido entre esta Capital e Governador Valadares, e 
sugerindo seja consultada, a esse respeito, a 
Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em cuja área 
de competência está incluída a mencionada rodovia; 
encaminhando cópias dos ofícios por ele enviados ao Diretor-
Geral do Departamento Estadual de Obras Públicas, em que 
trata do pedido feito pelo Deputado Gil Pereira (reforma do 
prédio da cadeia pública da sede do Município de São João da 
Ponte.) 

Do Sr. Eliseu Santos, Presidente da Assemb 1 éia Legislativa 
do Estado do Rio Grande do Sul, agradecenc~ o envio de 
relatórios de projetos de lei desta Casa e solicitando o 
envio de outras listagens de proposições e dos Projetos de 
Lei nQs 56 e 206/95: em retribuição, encaminha cópias dos 
projetos de lei daquela Casa. 

Do Sr. Geraldo José Martins, Prefeito Municipal de 
Cordisburgo, manifestando-se a f?vor da emancipação do 
Distrito de Lagoa Bonita. (- A Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. Ant6nio Alves de Miranda, Presidente da Câmara 
Municipal de Lagoa da Prata, agradecendo a realização de 
audiência pública regional naquele município. 

Das Sras. Zazá Schettino, Vereadora à Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, e Glaura Vasques de Miranda, Secretária 
Municipal de Educação, agradecendo o convite para a reunião 
especial em homenagem à PMMG. 

Do Sr. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG, 
acusando o recebimento de convite para reunião destinada a 
tratar da construção da hidrelétrica de Miranda e 
comunicando que o assunto não se relaciona com as atividades 
daquela empresa, razão pela qual considera dispensável a sua 
presença. 
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Do Sr. José Paixão Soldate, Chefe de Gabinete da Secretaria 
de Recursos Minerais, informando, em atenção a requerimentos 
do Deputado Dimas Rodrigues (solicitando beneficios para o 
Norte de Minas), que foi encaminhado oficio ao Departamento 
de Recursos Hídricos do Estado a fim de que examine o 
assunto e informe aquela Secretaria sobre as providências 
tomadas. 

Do Sr. Haroldo Vitor de Azevedo Santos, Assessor da 
Subchefia de Relações Intergovernamentaís da Casa Civil da 
Presidência da República (2), informando, a respeito de 
requerimentos do Deputado Carlos Pimenta, que os pedidos 
foram encaminhados ao Ministério do Planejamento e 
Orça~~~to, para exame e providências cabíveis. 

Da ~-a. Maria José Ferreira Vieira, Secretária-Geral da 
Câmara Municipal de São José dos Campos, encaminhando cópia 
do Requerimento nQ 2. 146, de autoria do Vereador João Bosco. 
(- À Comissão de Defesa Social.) 

Do Sr. Antônio Luiz Musa de Noronha, Diretor da 
Superintendência Central de Orçamento da Secretaria do 
Planejamento, encaminhando exemplar dos orçamento~ fiscal e 
de investimento do Estado para o ano de 1995. (- A Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. João Carlos Pinto Dias, Coordenadc Regional da 
Fundação Nacional de Saúde em Minas Gerais. encaminhando 
cópia de moção aprovada pelos participantes do Simpósio de 
Atualização da Doença de Chagas, reunidos no XXI Congresso 
Argentino de Cardiologia, e exemplar do boletim da 
Organização Mundial de Saúde - OMS -, que trata de análise 
sobre a doença de Chagas, na América ~atina. 

~ 

Do Sr. Sérgio Carvalho de Cstro (6), Diretor-
Superintendente de Bens Imóveis da Secretaria de 
Administração, informando, sobre os Ofícios nQs 796, 797, 
798, 799, 801 e 860/95/SGM, que essa Superintendência 
consultou as Secretarias competentes a respeito dos Projetos 
de Lei nQs 134, 137, 162, 133, 132 e 177/95 e que tão logç:> 
elas se manifestem esta Casa será cientificada. (- A 
Comissão de Justiça.) 
Dos~. Wilson de Souza Vieira, Presidente da Associação dos 

Munfc :ios da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
GRANBEL -. as"adecendo o ofício a ele enviado por esta Casa, 
reconhecendc- seu trabalho à frente da mencionada Associação. 

Do Sr. Francisco Martins Rios Morais e outros, Auxiliares 
de Secretaria II, lotados na Escola Estadual Padre Herculano 
Paz, em Itapecerica, abaixo-assinado solicitando que esta 
Casa interceda junto à Secretaria de Administração para que 
aumente sua jornada de trabalho de seis para oito horas 
diárias, bem como seu vencimento, conforme dita a Portaria 
nQ 3/95, do IEDHRU. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Geraldo Henrique Alves, Presidente da Associação de 
Defesa da Criança, do Adolescente, Direitos Humanos e 
Cidadania - ADCA -, apresentando a esta Casa a referida 
entidade, encaminhando cópia do ofício enviado ao Governador 
do Estado solicitando providências quanto à regulamentação 
de dispositivos da Constituição Estadual que tratam dos 
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direitos humanos e solicitando a esta Casa apoio e as 
medidas necessárias para se alcançar o mencionado fim. (- À 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.) 

Da Sra. Eliana Oliveira Marques e Lamounier e outros, 
aprovados no concurso para Auxiliar de Secretaria II, 
abaixo-assinado solicitando sua nomeação para o referido 
cargo. (-À Comissão de Administração Pública.) 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Zaire Resende e Philemon Rodrigues, Deputados 

Federais; José Maria Caldeira, Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho; Amilcar Martins, Secretário da Casa 
Civil; João Batista dos Mares Guia, Secretário Adjunto da 
Educação; e Amaury T. Machado, do Gabinete da Presidência da 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à 
Polícia Militar deste Estado, pelos seus 220 anos de 
existência. 

Do Sr. Amilcar Martins, Secretário da Casa Civil, 
agradecendo a remessa dos volumes I e II da publicação 
"Resultados Eleitorais- Eleiç6es de 1994". 

CARTÕES 
Do Sr. Armando Costa, Deputado Federal, agradecendo convite 

para a reunião em homenagem ao Senador Darcy Ribeiro. 
Dos Srs. Armando Costa, Fernando Alberto Diniz, Francisco 

Horta, Deputados Federais, Tomaz Arolde da Mota Santos, 
Reitor da UFMG, da Sra. Raquel Scarlatelli, Vereadora à 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, dos Srs. José Maria 
Borges, Presidente do IPSEMG, Fábio Eugênio Ferreira Lima, 
Secretário Adjunto da Habitação, e da Sra. Maria Regina 
Nabuco, Secretária Municipal de Abastecimento, agradecendo 
convite para a reunião em homenagem à PMMG. 

Das Sras. Maria Elvira, Deputada Federal, Berenice 
Menegale, Secretária da Cultura, e do Sr. Patrus Ananias, 
Prefeito de Belo Horizonte, agradecendo o recebimento da 
publicação "Resultados Eleitorais- Eleiç6es de 1994". 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiç6es e a 

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

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

proposição: 
PROJETO DE LEI No 313/95 

Declara de utilidade pública -a Congregação de Santa 
Dorotéia do Brasil -Colégio Paula Frassinetti, com sede no 
Município de São Sebastião do Paraíso. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Congregação 

de Santa Dorotéia do Brasil -Colégio Paula Frassinetti, com 
sede no Município de São Sebastião do Paraíso. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposiç6es em contrário. 
Sala das Reun16es, 7 de junho de 1995. 
Alencar da Silveira Júnior 
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Justificação: A Congregação de Santa Dorotéia do Brasil tem 
como finalidade primordial lutar por educação, saúde e 
infra-estrutura - água, luz e transporte coletivo -, o que 
contribui para a conscientização da comunidade e para sua 
participação na solução de seus principais problemas. 
Diante disso, entendemos que a associação merece o título 

declaratório de utilidade pública no âmbito estadual. 
-Publicado, vai o projeto às Comiss6es 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. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicaç6es das Comiss6es 

de Fiscalização Financeira e de Administração Pública, da 
Deputada Maria Olívia e dos Deputados Paulo Schettino (2), 
Toninha Zeitune (2) e Francisco Ramalho. 

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

Batista. 
o Deputado Ermano Batista Sr. Presidente, e Srs. 

Deputados, não tenho, naturalmente, a virtude da perfeição, 
nem me coloco na condição de paladino da justiça. 
Entretanto, não posso, pc- princípio, ficar silente diante 
de procedimentos notoriame~te injustos. 

Dentre as diversas formas de se praticar injustiça, tenho 
na discriminação o extrato de todas, ato pungente e dolorido 
que ofende e humilha o ser humano, uma vez que o inferioriza 
e o instiga à prática do ódio contra o seu semelhante. 

Essa situação é agravada quando o alvo é um servidor que se 
vê preterido enquanto outro é contemplado. Ambos são lesados 
na medida em que a convivência dos dois se torna um ato 
aborrecido e constrangedor. 

O Decreto do Executivo nQ 36.737, de 31 de março deste ano, 
é típico do procedimento discriminatório, razão por que deve 
ser abominado. Ele contempla servidores dos diversos quadros 
e classes da administração, enquanto, injustificadamente, 
deixa de fora o Auxiliar de Secretaria II (Auxiliar 
Administrativo III), lotado nas escolas, no exato momento em 
que, com a autonomia das escolas, as atribuiç6es, os 
encargos, enfim, as tarefas desses servidores são oneradas. 
~ evidente o tratamento diferenciado dispensado a 
funcionários em funç6es assemelhadas. 

Não assiste razão, é óbvio, ao Executivo para a exclusão 
desses profissionais -Auxiliar de Secretaria II -Auxiliar 
Administrativo III - do elenco com direito à opção pela 
jornada de 40 horas. 

Faço desta tribuna trincheira e lanço com veemência um 
petardo, apontando na direção da sensibilidade do Governo, 
que não pode olvidar esse fato e deixar-se entorpecer diante 
de tamanha injustiça. 

Espero que o grito dos injustiçados, já nas mãos da 
ínclita, preclara e competente Secretaria da Educação, 
mandado de Carandaí pela Escola Estadual Deputado Patrus de 
Souza, que reflete o sentimento da classe, não se apague, 
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nem este meu brado fique retido no espaço físico deste 
Plenário. 

Por essa razão, Sr. Presidente, contando com o endosso de 
meus nobres pares nesta Casa, passo às mãos de V. Exa. este 
requerimento vazado nos seguintes termos: 
- O requerimento nQ 524/95, 1 ido pelo Deputado Ermano 

Batista, foi publicado na edição do dia 22/6/95. 
2ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob) - Não havendo 

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Fiscalização Financeira aprovação, na 7ª Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos nQs 215/95, do Deputado Raul 
Lima Neto, e 433/95, do Deputado Antônio Roberto; e pela 
Comissão de Administração Pública- aprovação, na 8a Reunião 
Ordinária, dos Projetos de Lei nQs 36/95, do Deputado 
Francisco Ramalho, e 66/95, do Deputado Wanderley Ávila; 
pela Deputada Maria Olívia- sua ausência do dia 15/5/95 ao 
dia 19/6/95, por motivo de viagem particular ao exterior 
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Paulo Schettino 
(2) - falecimento das Sras. Nilza Maria Agdo e Alba Ramalho 
de Souza, nesta Capital; Toninha Zeitune (2) - falecimento 
dos Sr~. Rosendo Rezende e Benedicto Gherardo Lopes, em 
Guaxupe (Ciente. Oficie-se.); e Francisco Ramalho, Líder do 
PSDB- filiação da Deputada Maria Olívia de Castro e 
Oliveira, a partir de 8/6/95 (Ciente. Publique-se.). 

ENCERRAMENTO 
O_Sr. Pr~sidente - Não havendo outras comunicações a serem 

fe1tas, L1deres inscritos nem oradores para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os 
Deputados para a especial de amanhã, dia 20, às 20 horas, 
nos. ~ermos do edital de convocação, bem como para a 
ord1naria deliberativa da mesma data às 14 horas com a 
segu!nte or~em do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Pres1dente e a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de 
junho de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, 
Ivair Nogueira, José Maria Barros, Sebastião Costa e 
Anderson Adauto (este substituindo ao Deputado José 
Henrique, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
Com~ssão supracitada, bem como os Deputados Ajalmar Silva, 
Jose Braga, Clêuber Carneiro, Dinis Pinheiro, Elbe Brandão, 
Paulo Piau e Carlos Pimenta. Havendo número regimental e na 
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ausência do Deputado José Henrique, o Deputado João Batista 
de Oliveira assume a Presidência, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Sebastião Costa que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência comunica 
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante em 
pauta. Neste momento, o Deputado João Batista de Oliveira 
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Dilzon Melo, que 
informa os relatores designados para os seguintes processos 
de e~ancipação: Deputado José Maria Barros, Requerimentos de 
Emancipação nQs 82, 151, 159, 165, 168 e 171/95; Deputado 
Sebastião Costa, Requerimentos de Emancipação nQs 144, 147, 
155, 167 e 179/95; Deputado Dimas Rodrigues, Requerimentos 
de Emancipação nQs 148, 164, 166, 176 e 177/95; Deputado 
Ivair Nogueira, Requerimentos de Emancipação nQs 154, 152, 
153, 156, 157, 160, 169 e 174/95; Deputado João Batista de 
Oliveira, Requerimentos de Emancipação nQs 141, 150, 158, 
161, 170 e 172/95; Deputado José Henrique, Requerimentos de 
Emancipação nQs 146, 162 e 178/95; Deputado Dílzon Melo, 
Requerimentos de Emancipação nQs 145, 149, 163, 173 e 
175/95. O Deputado José Maria Barros é designado para fazer 
a leitura de três correspondências: Ofício nQ 108/95, da 
Prefeitura Municipal de Igarapé, pelo qual a Comissão é 
convidada a fazer uma visita ao município; Moção nQ 9/95, da 
Câmara Municipal de Jabuticatubas, na qual congratula-se a 
população do Distrito de Vila Almeida pelo importante passo 
rumo à emancipação; oficio do Sindicato Rural de Uberaba, 
manifestando o descontentamento da classe produtora rural em 
relação ao desmembramento do Distrito de Delta, no Município 
de Uberaba. O Deputado Anderson Adauto faz uso da palavra, 
declarando-se favorável à emancipação do Distrito de Delta, 
e esclarece que sua emancipação não trará conseqüências 
negativas do ponto de vista econômico ao Município de 
Uberaba, pois os limites do distrito não abrangem o atual 
distrito industrial do distrito-sede. Esgotada a matéria 
destinada à 1a parte da reunião, a Presidência passa à 2ª 
fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e ~ votação 
de proposição sujeita à apreciação do Plenario da 
Assembléia. A seguir. são lidos, discutidos e aprovados por 
unanimidade, cada u- oor sua vez, os pareceres sobre os 
seguintes processos :e emancipação, bem como os respectivos 
requerimentos a serem encaminhados ao Presidente da 
Assembléia com a solicitação de encaminhamento de ofício ao 
TRE para que se proceda à consulta plebiscitária nos 
distritos emancipados, nos termos do inciso III do art. 7Q 
da Lei Complementar nQ 37, de 1995: do Deputado João Batista 
de Oliveira, parecer sobre o Requerimento de Emancipação nQ 
123/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, referente ao 
Distrito de Carvalho de Brito, no Município de Sabará; do 
Deputado Sebastião Costa, pareceres sobre os Requerimentos 
de Emancipação nQs 139/95, do Deputado Romeu Queiroz, 
referente ao Distrito de Quintinos, no Município de Carmo do 
Paranaíba; 144/95, do Deputado Geraldo Santanna, referente 
ao Distrito de Berizal, no Município de Taiobeiras; 147/95, 
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do Deputado Ivair Nogueira, referente ao Distrito dE Serra 
Azul, no Município de Mateus Leme; 155/95, do Deputado Romeu 
Queiroz, referente ao Distrito de Monte Formoso, no 
Município de Joaíma; do Deputado Dílzon Melo, pareceres 
sobre os Requerimentos de Emancipação nQs 119/95, do 
Deputado Ermano Batista, referente ao Distrito de Nova 
Belém, no Município de Mantena; 145/95, do Deputado Hely 
Tarquínío, referente aos Distritos de Luislândia do Oeste e 
Veredas, no Município de João Pinheiro; redistribuído ao 
Deputado José Maria Barros, parecer sobre o Requerimento de 
Emancipação nQ 140/95, do Deputado Geraldo Santanna, 
referente ao Distrito de Novo Horizonte, no Município de 
Salinas; do Deputado Ivair Nogueira, pareceres sobre os 
Requerimentos de Emancipação nQs 153/95, do Deputado Romeu 
Queiroz, referente ao Distrito de Santana do Tabuleiro, no 
Município de Raul Soares; 146/95, do Deputado Sebastião 
Costa, referente ao Distrito de São Pedro do Avaí, no 
Município de Manhuaçu. O Deputado Sebastião Costa. relator 
do Requerimento de Emancipação nQ 114/95, do Deputado Jairo 
Ataíde, referente ao Distrito de Fernão Dias, no Município 
de Brasília de Minas, apresenta requerimento solicitando 
vistoria "in loco" para averiguar a existência de núcleo 
urbano com mais de 400 moradias nos Distritos de Fernão Dias 
e Luislândia, no Município de Brasília de Minas, o qual é 
deferido pela Presidência. Neste momento, o Deputado 
Sebastião Costa ausenta-se da reunião e é substituído pelo 
Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do 
PFL. A Presidência passa a palavra ao Deputado José Maria 
Barros, relator do Requerimento de Emancipação nQ 70/95, do 
Deputado Iraní Barbosa, referente ao Distrito de Delta, no 
Município de Uberaba, que apresenta requerimento solicitando 
seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de Uberaba para 
que informe sobre a existência ou não de edifício capaz de 
sediar o Governo Municipal e órgãos de segurança, no 
Distrito de Delta, o qual é deferido pela Presidência. A 
seguir, o Deputado Anderson Adauto apresenta requerimento 
para que seja feita uma vistoria "in loco" no Distrito de 
Delta para verificar a existência ou não de edifício capaz 
de sediar o Governo Municipal e órgãos de segurança. O 
Presidente recebe o requerimento e informa que a Comissão 
aguardará a resposta da Prefeitura Municipal de Uberaba para 
que outras providências possam ser adotadas. O Deputado José 
Maria Barros apresenta parecer sobre representação da 
Prefeitura de Igarapé, que solicita o arquivamento do 
Requerimento de Emancipação nQ 18/95, do Deputado Dinis 
Pinheiro, referente ao Distrito de São Joaquim de Bicas, no 
Município de Igarapé. O relator conclui pela improcedência 
da representação e pelo reenvio ao Plenário do requerimento 
que solicita encaminhamento de ofício ao TRE para a 
realização de consulta plebiscitária no referido distrito. 
Durante a fase de discussão, o Deputado Dinis Pinheiro tece 
comentários sobre o parecer, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Colocado em votação, é o parecer aprovado por 
unanimidade. A seguir, o Deputado José Maria Barros emite 
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seu parecer sobre requerimento do Deputado Carlos Pimenta 
apresentado em Plenário, no qual solicita o arquivamento do 
Requerimento de Emancipação nQ 82/95, do Deputado Clêuber 
Carneiro, referente ao Distrito de Miravânia, no Município 
de Manga. O relator conclui pela improcedência do 
requerimento e pelo conseqüente reenvio ao Plenário do 
requerimento que solicita encaminhamento de ofício ao TRE 
para a realização de consulta plebiscitária no referido 
distrito. Durante a fase de discussão, fazem uso da palavra 
os Deputados Carlos Pimenta, Clêuber Carneiro e João Batista 
de Oliveira, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Colocado em 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 junho de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues -

Ivair Nogueira -Sebastião Costa- Paulo Piau - João Batista 
de Oliveira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 
- 1/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em 
análise acrescenta inciso ao art. 5Q da Lei Complementar nQ 
37, de 18/1/95. 

Aprovado no 1Q turno, na 
retorna agora o p~ojeto a 
elaborados o parec~·· para o 
que o integra. 

forma do Substitutivo nQ 2, 
esta Comissão para que sejc~ 
2Q turno e a redação do vencidc. 

Fundamentação 
O processo de emancipação de municípios derivou de forte 

anseio popular, percebido pela classe política. . 
Observou-se, contudo, a ocorrência de alguns equ1vocos, que 

acabaram gerando dificuldades financeiras para alguns 
municípios. 

Em razão desses problemas, foi apresentado o projeto de lei 
em exame, aprimorado posteriormente por meio da participação 
de diversos parlamentares. 
Tais discussões resultaram na elaboração do Substitutivo nQ 

2, que deverá minimizar os problemas observados no processo 
de emancipação de municípios. 

Parece-nos, entretanto, que a fixação do índice de 80% como 
o percentual máximo que um município pode ceder de sua área 
territorial em conseqüência de emancipações é mais razoável 
e justa, pois, embora permita a participação. se for o caso, 
de vários distritos, salvaguarda o mínimo indispensável à 
sobrevida do município remanescente. Para tanto, 
apresentamos a Emenda nQ 1, adiante redigida. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei Complementar nQ 1/95 na forma do vencido no 1Q turno e 
com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Substitua-se, no art. 1Q, a ex~ressão "70% (setenta por 

cento) de sua área territorial" pela expressão "80% (oitenta 
por cento) de sua área territorial". 

Redação do Vencido no lo Turno 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 1/95 

Altera a Lei Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, 
que dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de municípios e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Ficam acrescentados ao art. 5Q da Lei 

Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, os seguintes 
incisos: 
"Art. 5Q - .............................................. . 
IV - a perda de distrito industrial; 
V - a perda de mais de 70% (setenta por cento) de sua área 

territorial, tomando-se como referência aquela existente em 
1Q de janeiro do segundo ano posterior ao das últimas 
eleições municipais; 

VI - a perda de mais de 3 (três) distritos por emancipação, 
no ano em que ocorrerem as emancipações; 
VII - a perda de mais de 70% (setenta por cento) de suas 

receitas correntes e de capital, tomando-se como referência 
a média da arrecadação dos 3 (três) últimos exercícios 
financeiros anteriores ao início do processo, salvo acordo 
entre as partes.". 
Art. 2Q Ficam acrescentados ao art. 5Q da Lei 

Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, os seguintes 
parágrafos: 

"Art. 5Q - .............................................. . 
§- Considera-se distrito industrial, para os fins desta 

lei, aquele projetado e implantado pela Companhia de 
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG - há pelo 
menos 2 (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. 

§ - Admite-se a perda de até 4 (quatro) distritos por 
emancipação quando ocorrer a fusão de 2 (dois) ou mais 
distritos, para formar-se um novo município. 

§ - Quando se verificar que 2(duas) ou mais emancipações, 
pretendidas em relação a um mesmo município remanescente 
resultarão, em seu conjunto, no descumprimento de qualque~ 
das condições previstas nos incisos V, VI e VII deste 
artigo, será dada preferência aos distritos cuja zona urbana 
esteja mais distante, em linha reta, da zona urbana da sede 
do município remanescente.". 
Art. 3Q -Os incisos I e II do art. 7Q da Lei Complementar 

nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 7Q- .............................................. . 

ro 
u 
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I - formação de uma Comissão Emancipacionista. que se 

responsabilizará pela organização dos documentos 
necessários, por seu encaminhamento à Assembléia Legislativa 
e pelo acompanhamento do processo em todas as fases; 

II encaminhamento à Assembléia Legislativa de 
representação, assinada por, no mínimo, 7% (sete por cento) 
dos eleitores inscritos na área territorial a ser emancipada 
e identificados por meio do número do título de eleitor, da 
seção e da zona eleitoral, em lista organizada por entidade 
legalmente constituída, que se responsabilizará pela 
idoneidade das assinaturas, dispensado o reconhecimento de 
firmas, e instruída com: 
a) os documentos de que trata 
b) cópia autenticada da ata 

Emancipacionista, registrada 
documentos; 

o parágrafo único do art. 3Q; 
de constituição da Comissão 

em cartório de títulos e 

c) cópia autenticada da ata da eleição da diretoria 
entidade que se responsabilizar pelas assinaturas 
representação, registrada em cartório de títulos 
documentos; 

da 
da 

e 

d) cópia autenticada do cartão de CGC, ou cópia do estatuto 
registrado em cartório de títulos e documentos, da entidade 
acima mencionada;". 

Art. 4Q Ficam acrescentados ao art. 7Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995. os seguintes 
incisos III e IV e renumerados os demais incisos: 

"Art. 7Q- ............................................. . 
III recebimento da representação, acompanhada da 

documentação mencionada no inciso anterior, mediante 
requerimento de Deputado; 

IV - encaminhamento do processo par2 a Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização para c' iigências e instrução 
complementar com a seguinte documentação: 

a) mapa da área emancipanda, elaborado pelo Instituto de 
Geociências Aplicadas - IGA -. acompanhado da proposta de 
alteração de limites; 

b) inventário patrimonial dos bens móveis municipais 
localizados na área emancipanda; 
c) relação discriminada dos servidores municipais lotados 

na área emancipanda.". 
Art. 5Q Ficam acrescentados ao art. 7Q da Lei 

Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995. os seguintes 
parágrafos: 

"Art. 7Q - .............................................. . 
§ 1Q - Considera-se iniciado o processo de criação de 

município com o protocolo do requerimento em conformidade 
com o inciso III. 

§ 2Q - Havendo mais de uma Comissão Emancipacionista na 
mesma área emancipanda, terá precedência aquela cuja 
representação tenha sido recebida em primeiro lugar pela 
Assembléia Legislativa nos termos do§ 1Q. 

Ao primeiro processo serão anexados os posteriores e as 
demais comissões serão consideradas sucessivamente segundo a 
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ordem de sua apresentação em caso de afastamento da comissão 
anterior. 

§ 3Q - O fim da legislatura não ocasionará o arquivamento 
dos processos em tramitação.". 
Art. 6Q - O art. 8Q da Lei Complementar nQ 37, de 18 de 

janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 8Q - O município a que pertencer a área emancipanda 

poderá contestar, junto à Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização, os dados apresentados, até a aprovação, pelo 
Plenário da Assembléia Legislativa, do requerimento de que 
trata o inciso V do art. 7Q, cabendo-lhe o ônus da prova. 
Parágrafo único - Após o protocolo do requerimento de que 

trata o§ 1Q do art. 7Q e enquanto tramitar o projeto de lei 
mencionado no inciso IX do referido artigo, é vedada a 
edição de lei municipal que crie, organize ou suprima 
distrito ou que altere seus limites.". 
Art. 7Q -A representação mencionada no§ 2Q do art. 5Q da 

Lei Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, no caso de 
processos em tramitação na Assembléia Legislativa na data de 
publicação desta lei e cujo requerimento de solicitação de 
plebiscito já tenha sido aprovado pelo Plenário, poderá ser 
apresentada até o encerramento da discussão no 2Q turno do 
projeto de lei de emancipação, desde que pertinente às 
circunstâncias acrescidas pelo art. 1Q dest2 lei. 
Art. 8Q -Os processos, em qualquer fase :e tramitação na 

Assembléia Legislativa na data de publicação desta lei, 
sujeitam-se às condições estabelecidas pela Lei Complementar 
nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, e por esta lei. 
Art. 9Q Esta lei entra e~ vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 10- Revogam-se as disposiço~s em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Clêuber Carneiro, relator-

Romeu Queiroz - Geraldo Rezende. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 121/95 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 121/95, do Deputado Sebastião Helvécio, 

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação 
dos Pequenos Produtores Rurais de Goianá, com sede no 
Município de Rio Novo. 
Aprovado o projeto no 1Q turno. na forma proposta, cabe a 

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Reiterando o posicionamento desta Comissão sobre a matéria, 

reconhecemos a pertinência de se declarar de utilidade 
pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 
Goianá, tendo em vista suas atividades direcionadas para o 
fomento e a racionalização das atividades no setor 
agropecuário e seu trabalho objetivando a melhoria das 
condições de vida de seus associados. 
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Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 121/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de junho de 1995. 
Olinto Godinho, relator. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 1995 

ATA 

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 20 DE JUNHO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila 
e Sebastião Navarro Vieira 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios e cartões Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei nQ 314/95 - Requerimentos nQs 
512 a 524/95 - Requerimentos da Comissão Especial para 
Proceder a Estudo Comparativo da Situação das Obras de 
Duplicação da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais e São 
Paulo; da Comissão Especial para Verificar "in Loco" a 
Situação do Projeto Jaíba e dos Deputados O'~nto Godinho e 
Romeu Queiroz - Comunicações: Comunicações ca Comissão de 
Assuntos Municipais, da Deputada Maria Olívia e dos 
Deputados Raul Lima Neto, Dílzon Melo, Alberto Pinto Coelho, 
Wanderley Ávila e Sebastião Costa Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Raul Lima Neto, Olinto Godinho, 
Sebastião Navarro Vieira, Durval Ângelo, Jairo Ataíde, 
Marcos Helênio, Carlos Pimenta e Ronaldo Vasconcellos- 2a 
PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de inscrições -
Designação de comissões~ Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.635; 
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 6/95 Leitura de comunicações 
apresentadas- Discussão e votação de pareceres: Parecer da 
Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de 
Lei nQ 45/95; requerimento da Deputada Maria José Haueisen: 
deferimento Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 73/95: aprovação 
-Requerimentos: Requerimento do Deputado Olinto Godinho; 
deferimento Requerimento da Comissão Especial para 
Proceder a Estudo Comparativo da Situação das Obras de 
Duplicação da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais e São 
Paulo; Acordo de Lideranças; Decisão da Presidência 
Questão de ordem; chamada para recomposição do "quorum"; 
existência de número regimental para discussão - Questões de 
ordem; chamada para recomposição do "quorum"; existência de 
número regimental para discussão - 2ª Fase: Discussão de 
proposições: Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
219/95; questão de ordem; inexistência de "quorum" para o 
prosseguimento dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

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

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob 
- Ermano Batista- António Júlio- Aílton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior-
Almir Cardoso - Álvaro Ant6nio - Anivaldo Coelho- Ant6nio 
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Andrade Ant6nio Genaro Ant6nio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta -Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro- Dílzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquínio- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças- Luiz Antônio Zanto 
Marce·~ Cecé -Marcelo Gonçalves- Marco Régis Marcos 
Helêr : - Maria Olivia -Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira- Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha 
Zeitune- Wilson Trópia. 
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús)- A lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a re, jão. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, i· :íamos 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 
~estrições. 

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

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Dos Srs. Carlos Wilson e Casildo Maldaner, respectivamente 
Presidente e relator da Comissão Especial criada pelo Senado 
Federal para realizar criterioso levantamento das obras 
inacabadas cuja execução é de responsabilidade do Governo 
Federal, solicitando informações sobre a situação de tais 
obras neste Estado. 

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de 
Administração, informando que aguarda manifestação da 
Secretaria de Esportes para poder pronunciar-se sobre o 
Projeto de Lei nQ 49/95, que autoriza o Poder Executivo a 
reverter imóvel ao Município de Paraopeba. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei nQ 49/95.) 

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de 
Administração, informando que, de acordo com expediente da 
Secretaria da Educação, inexiste no Distrito de Arraial dos 
Afonsos, no Município de Patos de Minas, escola estadual com 
a denominação de António Pereira Lima. 

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira. Secretário de 
Administração, informando que a Secretária da Saúde não se 
opõe à cessão temporária do imóvel que menciona ao Município 
de Dores do Indaiá. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 96/95.) 
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Dos Srs. Carlos Alberto Ferreira e Miguel Alves Ferreira 
Júnior, respectivamente Presidente e Secretário da Câmara 
Municipal de Araxá, solicitando desta Assembléia a 
constituição de comissão especial para verificar a atuação 
da Cia. Mineradora do Pirocloro de Araxá COMIPA e 
estudar a possibilidade de participação do mun1c1plo nas 
receitas da empresa. (-À Comissão de Política Energética.) 

Do Sr. Cilmar Francisco Pastorello, Presidente da Câmara 
Municipal de Pato Branco, PR, sugerindo que lideranças do 
Congresso Nacional e das Assembléias Legislativas apresentem 
projeto de lei prevendo a obrigatoriedade, por tempo 
determinado, do atendimento de carentes ou da população em 
geral pelos recém-formados em faculdades públicas. 

Do Sr. Júlio Boechat Braga, Presidente da TELEMIG, 
encaminhando cópia da carta enviada pela 
Volkswagen do Brasil, com informações sobre 
estrutura de telecomunicações no Estado, e aa 
fornecida pela montadora. 

empresa à 
a infra-

resposta 

Do Cel. PM Herbert Magalhães, Chefe do Estado-Maior da 
PMMG, encaminhando a programação de viagem a ser cumprida na 
região do Triângulo pelo Cel. PM Nélsor. rernando Cordeiro, 
Comandante-Geral da corporação. 

De Alcione Rodrigues, da Seção Sindical dos Docen:es da 
Universidade Federal de Uberlândia, encaminhando cópia da 
"Carta de São Luís", aprovada no XXX Conse1no Nacional das 
Associações de Docentes de Ensino Superior. 

Dos Srs. José Duarte Carvalho e Wilson Reis Couto, 
respectivamente Presidente e Diretor de Relações Públicas do 
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo 
Horizonte - SETRANSP -. encaminhando relatório dos danos 
causados a ônibus que serviram a torcedores do jogo Atlético 
e Cruzeiro, dia 4/6/95. 

Do Sr. Agostinho Valente, Assessor Parlamentar do Prefeito 
Municipal de Belo Horizonte, comunicando a realização de 
audiência pública dia 28/5/95. 

Da Sra. Angela de Alvarenga Batista Barros, Presidente do 
Conselho Diretor da Sociedade de Usuários de Informática e 
Telecomunicações de Minas Gerais SUCESU MG 
agradecendo a participação desta Casa no INFORUSO 95. 

Do Sr. Leonardo Espíndola Caetano e da Sra. Raque· 
Cavalcante, respectivamente Diretor-Geral e Relações 
Públicas da Rádio 107 FM, agradecendo o apoio da Casa à 
Campanha contra a Pichação, de~envolvida por aquele órgão. 

CARTOES 
Da Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro, Secretária da Educação, 

agradecendo convite para a reunião especial em homenagem ao 
Senador Darcy Ribeiro. 

Do Sr. Reginaldo Braga Arcuri, Secretário de Indústria e 
Comércio, agradecendo o envio da publicação dos resultados 
eleitorais do Estado. 

Do Sr. Maurício Brandi Aleixo, Conselheiro do Tribunal de 
Contas, cumprimentando pela iniciativa da reunião especial 
em homenagem à PMMG, por ocasião da passagem do seu 220Q 
aniversário, e do Sr. Christiano Augusto B. Canêdo, 
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Secretário Adjunto da Saúde, agradecendo 
referida reunião. 
o Sr. Presidente A Mesa passa a receber 

conceder a palavra aos oradores inscritos 
Expediente. 

Apresentação de Proposições 
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convite para a 

proposições e a 
para o Pequeno 

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

PROJETO DE LEI No 314/95 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE de Pains -. com sede no Município de 
Pains. 

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 Pains -, com 
sede no Município de Pains. 

Art. 2.. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de junho de 1995. 
Rêmolo Aloise 

Pais e Amigos dos Justificação: A Associação de 
Excepcionais - APAE de Pains é uma sociedade civil 

cultural, assistencial e 
ações a fim de coope~ar com 
educação e no ajustamento 

filantrópica, de caráter 
educacional. Vem desenvolvendo 
as instituições empenhadas na 
social do excepcional. 

A associação se constitui em instrumento relevante de 
ajuda, uma vez que cria condições necessárias para que os 
excepcionais superem suas limitações, sejam estas de 
natureza física, mental ou sensorial. 

Como a eficácia de suas ações depende de práticas 
promocionais. a APAE de Pains desenvolve programas que têm 
por finalidade estabelecer entendimentos com a indústria, o 
comércio, a agricultura e todos os demais setores de 
atividades, contribuindo para a criação de adequadas 
oportunidades de trabalho para os excepcionais. 

Nessa mesma linha de atuação, a entidade estimula a criação 
de escolas especializadas. oficinas pedagógicas, visando à 
reintegração de deficientes na sociedade . 

Além de conduzir-se por tais princípios, a instituição que 
se pretende beneficiar apresenta os requisitos legais para 
ser declarada de utilidade pública, razão por que esperamos 
o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 512/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Estrela do Triângulo, no Município de Uberaba, por 
seus 32 anos de existência. 
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NQ 513/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Cidade dos Profetas, no Município de Congonhas, por 
seus 12 anos de existência. 

NQ 514/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Bolivar Duque, no Município de Juiz de Fora, por 
seus cinco anos de existência. 

NQ 515/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Lc:a 
Maçônica Carmo Vigiano, no Município de Inhapim, por seus ·4 
anos de existência. 

NQ 516/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Fraternidade Universal, no Município de São 
Sebastião do Paraíso, por seus 97 anos de existência. 

NQ 517/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Estrela de Queluz, no Município de Conselheiro 
Lafaiete, por seus 96 anos de existência. 

NQ 518/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Acácia de Malacacheta, no Município de Malacacheta, 
por seus 14 anos de existência. 

NQ 519/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Geraldo Vieira Ribeiro, do Município de Mutum, por 
seus 18 anos de existência. 

NQ 520/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Trabalho e Honra, do Município de Campanha, por 
seus 18 anos de existência. 

NQ 521/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Sete Colinas, do Município de Uberaba, por seus dez 
anos de existência. 

NQ 522/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Delta do Oriente, por seus oito anos de existência. 

NQ 523/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. 
Patrus Ananias, Prefeito de Belo Horizonte, e com o Sr. 
Tarcísio Ferreira, Presidente da BELOTUR, pelo êxito do 
evento Carnabel6. 

NQ 524/95, do Deputado Ermano Batista, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e à Secretaria de 
Educação com vistas a se estender o direito de opção pela 
jornada de 40 horas aos auxiliares de Secretaria II. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) Da Comissão Especial 
para Proceder a Estudo Comparativo da Situação das Obras de 
Duplicação da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais e São 
Paulo, solicitando prorrogação do prazo de funcionamento 
dessa Comissão. 
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Da Comissão Especial para Verificar "in Loco" a Situação do 
Projeto Jaíba, no Município de Jaiba, solicitando 
prorrogação do prazo de funcionamento dessa Comissão. 

Do Deputado Dlinto Godinho, solicitando seja o Projeto de 
Lei nQ 206/95 remetido à comissão seguinte a que foi 
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emissão de parecer. 

Do Deputado Romeu Queiroz. solicitando seja o Projeto de 
Lei no 199/95 apreciado em regime de urgência. 

- COMUNICAÇÕES 
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Assuntos Municipais, da Deputada Maria Olívia e dos 
Deputados ~aul Lima Neto, Dílzon Melo, Alberto Pinto Coelho, 
Wanderley Avila e Sebastião Costa. 

Oradores Inscritos 
o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Raul Lima 

Neto. 
o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, membros da 

Mesa, Sras. e Srs. Deputados, apenas para deixar registrado 
o fato nos anais desta Casa, subo a esta tribuna para 
comunicar ao Sr. Presiden:e, Deputado Agostinho Patrús, que 
estou deixando o PMN. Estou encaminhando, no momento, uma 
carta ao Sr. Presidente com o seguinte teor: "Exmo. Sr. 
Presidente. Deputado Agostinho Patrús: Comunico a v. Exa., 
que por motivos ideológicos, pedi minha desfiliação do PMN-
Partido de Mobilização Nacional - , conforme cópia anexa do 
minha correspondência remetida ao partido. Cordia~ 
saudações. Deputado Raul Lima Neto". 

E, para deixar registrado, faço, aqui, a leitura da minha 
carta de desfiliação do PMN para a qual gostaria de merecer 
a atenção do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados. (-Lê:) 

*"Companheiros de Partido, minhas saudações efusivas. 
Desde o início do tempo em que milito no PMN, tenho, pela 

graça de Deus, desfrutado de companhia semore amiga e 
aprendido com a experiência do nobre presiden:: Prof. Celso 
Brant. 

No Partido alcancei algumas vitórias de expressão política. 
Como leitor constante das diretrizes e dos conceitos 

básicos da filosofia política contida em nosso programa, 
assimilei as linhas mestras do pensamento teórico do 
Partido: a luta nacionalista sem tréguas . 
Quanto me foi possível respeitei esse posicionamento, mas 

confesso, sempre com dificuldade. Eu mesmo assumo posturas 
liberais de vanguarda, antiestatizantes, anti qualquer tipo 
de monopólio econômico. E mesmo porque tenho pelo meu Brasil 
profundo patriotismo e sei que os monopólios, os 
oligopólios, os cartéis e as estatais impedem o 
desenvolvimento de um capitalismo sadio e moderno, que tem 
na iniciativa privada e na competição a força que impulsiona 
o progresso da nação, e ela permite que o oovo tenha 
oportunidades promissoras e acesso a produtos melhores e 
mais baratos. 
o Governo não pode e não deve competir com o povo, mas sim 

como um "pater familiae" sábio, deve prover para que todos 
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os filhos tenham oportunidades iguais, não sejam espoliados 
pelos irmãos nem pelos de fora e, ainda, não permitir que se 
tornem vítimas dos monopólios e dos cartéis esbulhadores. 

Um Estado empresário e monopolizador dá um exemplo negativo 
e não reúne condições para desmantelar monopólios e cartéis 
que, diga-se de passagem, constituem uma das mais 
inquietantes iniqüidades sociais. 
E aqui se instala o inconciliável debate ideológico: 

nacionalismo exacerbado e liberalismo avançado. 
É essencial para um político consciente a fidelidade aos 

princípios que sua agremiação prega. 
Na última apresentação da propaganda eleitoral do Partido, 

pela TV, poupou-se o público de uma situação incômoda que 
seria gerada pelo meu discurso, caso participasse eu do 
programa. Meu discurso, ainda que sereno e acadêmico, 
fatalmente levaria a um confronto de idéias, totalmente 
inaceitável no programa eleitoral do PMN. Por isto quero 
agradecer aos companheiros: foi providencial e politicamente 
correta a minha não-participação. O Partido se fortaleceu 
com isto. 

Meus pronunciamentos na Assembléia atestam minha meditação 
política. Minha Assessoria enviará aos companheiros esses 
discursos. 

Não sendo mais possível permanecer nos quadros do PMN, e 
isto, especialmente, pela colisão de ideologias, renuncio à 
qualidade de membro do PMN. 

Mas não sem antes agradecer ex-toto-corde" aos 
companheiros a cooperação nesses anos oe luta comum. E certo 
que todos somos amigos leais. Certíssimo é que todos seremos 
amigos leais. 

Aproximam-se as densas pelejas eleitorais: não podemos 
meditar as condiçbes de um trabalho conjunto?" 

Com isso, encaminho, neste instante, ao Sr. Presidente, 
Deputado Agostinho Patrús, a minha carta de CEsfiliação do 
PMN informando que, no momento, estou sem partic~. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Olinto 

Godinho. 
O Deputado Ollnto Godinho- Sr. Presidente, Srs. membros da 

Mesa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Senhoras e Senhores 
presentes às galerias, representantes da imprensa. 
Tenho observado ao longo desses anos, as dificuldades de 

minha região. O vale do Suaçuí, como de resto as demais 
microrregiões dos vales do rio Doce, do Mucuri e do 
Jequitinhonha. Os últimos governantes, nunca se preocuparam 
em promover de forma ordenada o planejamento destas regiões, 
buscando soluções para seu desenvolvimento sócio-econômico. 

Como Deputado majoritário em vários municípios dessas 
regiões, convoco os colegas Deputados, com assento nesta 
Casa, a formar juntos, sem embargo de condicionamento 
ideológico-partidário, uma frente parlamentar 
suprapartidária, destinada a concentrar esforços para 
superar os graves problemas conjunturais e estruturais que 
castigam aquelas regiões. 
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Assim, surgi~ a idéia de criar esse protocolo de intenções 
que passo a ler: 

"Protocolo de Intenções 
As regiões Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, representadas 

por 137 municípios, compreende uma área territorial 
103.512km2, ou seja, 17,79% do total deste Estado, com 
população de 3.431.908 habitantes, representando 15,45% do 
total de Minas. Têm previsão de investimentos da ordem de 
R$43.816.000,00, o que representa um percentual de 6,17% dos 
investimentos previstos no orçamento para o exercício de 
1995. 
A dinâmica de desenvolvimento do processo sócio-econômico 

até hoje empregado pelo Estado tem provocado alterações 
significativas nessas regiões, uma vez que os últimos 
governantes sempre adotaram políticas de desenvolvimento 
sócio-econômicas discriminatórias, em detrimento das demais 
regiões do Estado. O resultado dessa política com efeitos 
profundamente negativos fez dessas regiões, ao longo dos 
anos, o que são hoje: um apêndice para o Estado. Seu 
empobrecimento econômico e social não pode mais esperar por 
boa vontade. 

Essas regiões somadas têm situações atípicas em relação às 
da área mineira da SUDENE, ou seja, da região Norte, O""' 
recebeu 1numeros benefícios e incentivos federais 
estaduais, que prop1c1aram condições para s--
desenvolvimento sócio-econômico. 

Os dados a seguir refletem claramente a situação hoje 
sofrida pelas regiões dos vales do Jequitinhonha, Mucuri e 
Rio Doce: 
-o sistema de saúde pública e privada é completamente 

ineficiente, pois proporciona a média de um leito hospitalar 
para 458 habitantes. Constata-se, ainda, alto índice de 
endemias, pois apenas 30% dos domicílios possu~m 
abastecimento de água potável, e 75% dos municípios nao 
dispõem de rede de esgotos sanitários adequada. 

- a malha viária sufoca o desejo do desenvolvimento. Em 
Minas Gerais, 186 municípios estão sem ligação asfáltica; 
destes, 49 encontram-se nessas regiões, quadro negativo que 
se completa com a inadequada infra-estrutura urbana e com a 
deficiência total de recursos financeiros de seus 
municípios; 

a energia elétrica, fator imprescindível para o 
progresso, representa 8,22% das instalações no Estado, onde 
as áreas rurais são as mais prejudicadas; 

- o déficit habitacional é grave, pois quase 40% das 
habitações são meras cabanas de pau-a-pique, sem condições 
de abrigar uma família condignamente; 

- as oportunidades de emprego são m1n1mas, já que as 
atividades agropecuárias prevalecem. A falta de atrativos, 
incentivos e condições mínimas fazem com que o oaroue 
industrial dessa região represente apenas 3,28% do total de 
indústrias instaladas no Estado. 

~----------------------------------------------~ 
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Nos últimos 10 anos os investimentos previstos no orçamento 
do Estado para essa região representaram algo em torno de 
10%. o sistema de ensino é altamente deficitário nos cursos de 
nível técnico e superior, por não suprir a demanda lá 
existente. Por outro lado, os índices de evasão escolar e 
repetência são alarmantes. 
Incentivar e criar mecanismos de benefício, que implementem 

condições para instalação de indústrias e agroindústrias são 
os principais objetivos desse Protocolo de Intenções. 

Tornar essa região atrativa seria uma forma ímpar de sanar 
os problemas sociais existentes. 

De tais reflexões, surgiu a intenção de criar uma Frente 
Parlamentar Suprapartidária para o Desenvolvimento Econômico 
e Social das Macrorregiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio 
Doce, onde se encontra o vale do Suaçuí. 

Essa frente parlamentar será composta de quaisquer 
deputados estaduais que compartilhem interesses comuns de 
desenvolvimento para as regiões, buscando ações conjuntas 
junto ao Governo do Estado, ao Governo Federal e a outros 
órgãos, visando a uma melhor qualidade de vida e 
principalmente ao seu desenvolvimento sócio-econômico. 

As assessorias dos deputados das r~feridas regiões deverão 
coordenar esforços para produzir, ST. conjunto e em curto 
prazo, os documentos necessários à 1mplantação da frente 
parlamentar suprapartidária, destinada a congregar esforços 
políticos, técnicos, privados e públicos voltados para o 
desenvolvimento econômico e social destas regiões. 

Belo Horizonte 20 de janeiro de 1995." 
Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião 

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

e Srs. Deputados, há poucos dias, na Casa de Cultura, em 
Poços de Caldas, mantida pelo Instituto Moreira Sales, foi 
lançado o livro "Um Ladrão de Guarda-Chuvas'', do escritor 
poços-caldense Jurandir Ferreira. Jurandir Ferreira é 
escritor desde os tempos de estudante. Agora, para orgulho 
de Poços de Caldas e de Minas, é descoberto pela critica 
literária nacional, já se aproximando dos 90 anos. 
O seu livro "Um Ladrão de Guarda-Chuvas", além de citado 

por todos os grandes órgãos da mídia nacional, recebeu uma 
página inteira, com referências elogiosas, na revista 
"Veja", da semana passada, em art1go assinado pelo 
consagrado Inácio de Loyola Brandão. E importante, para 
Minas e para Poços de Caldas, que a crítica literária 
brasileira volte seus olhos para Jurandir Ferreira que, 
desde os tempos de sua juventude, vem militando na cultura. 

Nasceu em 1905. Em 2 de setemoro, completará 90 anos. É 
casado com D. Elza Monteiro Ferreira, que fundou em Poços de 
Caldas o Serviços de Obras Sociais - SOS , instituição 
modelar que se propagou por toda Minas Gerais e pelo Brasil. 
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"Um Ladrão de Guarda-Chuvas" recebeu o Prêmio Guimarães 
Rosa da Secretaria de Cultura de Minas, despertando a 
atenção da critica para a obra de Jurandir. 

~ 
tl...J) 

Jurandir Ferreira, aos 3 anos de idade, já sabia ler. Aos 
7, estava na escola. Estudou na Escola São João da Escócia, 
do Prof. João Santos, hoje Instituto São João da Escócia, 
mantido pela maçonaria. Estudou no Ginásio Pedro Sanches e, 
nessa época, lia tudo que encontrava pela frente, orientado 
por sua tia Afonsina. Estudou também no Instituto Moderno de 
Educação e Ensino, em Santa Rita do Sapucai. Cursou,, 
posteriormente, Farmácia, em Pouso Alegre, quando passou a 
escrever na "Gazeta de Pouso Alegre", tendo recebido o 
primeiro elogio do critico, por poesia publicada naquela 
gazeta. Ainda estudante, escreveu "Poemas de Sombras'' e 
"Jequitirana Bóia". Em 1925, foi para São Paulo. Trabalhou 
no Jornal "A Ronda" e foi revisor do jornal "O Combate", dos 
irmãos Rangel Pestana. Em 1928, retornou a Poços de Caldas e 
era ~edator do Semanário "A Folha". Em 1948, é publicado seu 
famoso livro, "Um Céu entre Mont2-~as", titulo que se tornou 
epíteto da nossa querida Poços :e Caldas. Em 1949, publica 
"Fábulas" e "Poesias", ambos editados pela Livraria Martins. 
Em 1954, publicou o romance "Telemaco", pela Editora 
Saraiva. Em 1955, pela Imprensa Oficial Mineira, publicou o 
livro de contos "A Campainha e o Camundongo". De 1967 a 
1968, fundou e dirigiu o Jornal Literário "A Fronteira" que, 
à sua época. segundo a Associação Brasi~eira de Imprensa, 
foi considerado o jornal literário mais bem feito do 
1terior do Brasil. Foi premiado, com outros cinco 
~scritores de contos, no concurso nacional instituído pelo 
Governo do Paraná, teve seu conto editado pela Editora 
Bloch, sob o título "Os 18 Melhores Contos do Brasil". 
Publicou o "Tocador de Requinta", livro de poesias. Em 1972, 
publicou "Saia Branca", livro de contos. Em 1994, "Asas ~o 
Dragão", pelo Conselho Editorial da Secretaria de Ed~c~ças 
de Poços de Caldas. Publicou, ainda recentemente, "A y1~1ta 
e "Da Quieta Substância dos Dias", livros de cron1cas. 
Registro o lançamento desses livros e a descoberta de 
Jurandir Ferreira pela crítica literária nacional. nesta 
Assembléia Legislativa, que é e haverá de ser sempre. c~ixa 
de ressonância da voz de nossa gente. para que toda M1~as 
possa se orgulhar desse seu filho ilustre. como todo~ nos, 
poços-caldenses. Tenho a satisfação, Sr. Pres1dente 
Agostinho Patrús, de passar às mãos de V. Exa., para 
integrar o acervo da biblioteca desta Casa, um exempl~r 
deste último 1 ivro lançado por Jurandir Ferreira, "Um Ladrao 
de Guarda-Chuvas". . 
o Sr. Presidente- Com a pe'avra, o Deputado Durval Angelo. 
o Deputado Durval Ângelo - ~r. Presidente, Srs. Deputa~o~. 

no último dia 14, estivem~~ na Cidade de Cristiano Oton1, 
onde cerca de 3.000 moradores impediram o trânsito na BR 
040, na altura do trevo de acesso à cidade, para protestar 
contra as dezenas de mortes ocorridas nesse trevo nos 
últimos anos, especialmente contra os quatro acidente: 
fatais acontecidos no decorrer deste ano. E o protesto do: 

~--------------------------------------
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moradores se deve, fundamentalmente, à omissão do DNER, que 
há anos vem sendo informado dos inúmeros acidentes que 
acontecem naquela rodovia. As solicitações dos moradores 
para se colocarem quebra-molas, ou outro redutor de 
velocidade, ou, até mesmo, uma passarela têm sido tratadas 
com o maior descaso pelo poder público federal. Inclusive, 
no dia 23 de janeiro, o próprio irmão do prefeito, Sr. José 
Néri, veio a falecer no mesmo trevo, em função de um 
acidente. 

Como resposta às reivindicações formuladas ao DNER, o Sr. 
Tarcisio Delgado, Diretor-Geral daquela instituição, mandou 
o ofício, nQ 329, datado de 4/5/95, prestando condolências 
ao Prefei~o. pela perda irreparável de seu irmão. Se não 
fosse a seriedade do ex-Deputado Tarcísio Delgado, diríamos 
que esse ofício, hipotecando condolências ao Prefeito e à 
família enlutada, seria interpretado como humor negro. 
Querem~s. aqui, apresentar as reivindicações dos moradores, 

para que este Poder Legislativo as apoie. São reivindicações 
em defesa da vida, pela preservação da vida dos moradores de 
Cristiano Otôní. Devido a uma situação ímpar, eu lá estava, 
a convite do Vigário-Geral, Padre Henrique. Não sou votado 
naquela cidade mas a defesa da vida não tem barreira 
partidária, não tem referência eleitoral. 
Hoje, estou enviando dois ofícios. O de número 48/95 é 

dirigido ao Sr. Tarcísio Delgado, reiterando as 
solicitações, dos moradores de Cristiano Otôni. Aproveito a 
oportunidade para fazer um convite ao ex-Deputado Tarcísio 
Delgado, para que vá a Cristiano Otôni e se reúna com a 
comissão que está coordenando a luta. Acho que assim ele se 
sensibilizará com os pedidos e os reclamos dos moradores 
daquele local. O outro ofício é o de número 49/95, que 
estamos enviando ao Inspetor Ibraim de Souza Curi, 
Superintendente da 4a Inspetoria da Polícia Rodoviária 
Federal, solicitando-lhe que, em função dos 1numeros 
acidentes fatais, conforme registro da Polícia Rodoviária, 
encaminhe parecer técnico favorável ao DNER para instalação 
de quebra-molas e passarela naquela região. Entendemos que, 
dessa forma, estamos envolvendo o Poder Legislativo 
Municipal, e também esta Assembléia na luta dos moradores de 
Cristiano Otôni. Não podemos assistir passivos aos graves 
problemas que afligem aquela região. 
Esta semana iremos, em comissão, ao DNER, solicitar 

providências urgentes que venham atender às reivindicações 
dos moradores daquela região. Esse é o nosso papel, nossa 
função num momento tão grave como esse, em virtude da morte 
de inúmeras pessoas naquele trecho. 

Gostaríamos que outros Deputados reiterassem esse nosso 
apelo ao Diretor-Geral do DNER. Diante de vidas colocadas em 
risco, não se brinca. Por isso, apoiamos essa luta dos 
moradores. Se, em 15 dias, providências não forem tomadas, a 
próxima ocupação da BR-040 pelos pacíficos moradores de 
Cristiano Otôní será com picaretas, porque eles próprios 
farão, naquele trecho, os quebra-molas que estão sendo 
negados pelo DNER. Estaremos em Cristiano Otóni, daqui a 15 
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dias, como estivemos no dia 14, prestando a nossa 
solidariedade e o nosso apoio às justas reivindicações 
daquela gente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jairo Ataide. 
O Deputado Jairo Ataide - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

representantes da imprensa, senhoras e senhores, fala-se 
muito em reforma tributária, a qual seria uma forma de 
desburocratizar e, ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação. 
Enquanto se ventilam propostas, as mais variadas, o Estado 
de Santa Catarina acaba de nos dar um exemplo notável, ao 
estatuir concretamente a isenção de ICMS para microempresas 
com renda bruta anual de até R$64.400,00. 

Para que se tenha uma idéia comparativa, em Minas Gerais a 
microempresa só está isenta se tiver renda bruta anual até 
R$19.940,00, menos de 1/3 do patamar catarinense. 
A lei daquele Estado foi mais longe ainda, gerando a 

autofiscalização, incentivando o fornecimento da nota fiscal 
que se reverte em bônus para o próprio empresário. 

Além de incentivar a microempresa, Santa Catarina 
estabeleceu para a pequena empresa com renda bruta anual 
entre R$64.400,00 e R$115.000,00, isenção de ICMS escalonada 
de 25% até 75%. 

A Secretaria da Fazenda daquele Estado prevê renúncia 
fiscal de 2,2% da arrecadação tributária e afirma que a 
estratégia é buscar as empresas que estão na informalidade e 
aumentar a arrecadação, pois ali estima-se que 60% das 
empresas são informais. A mesma Secretaria afirma que, desde 
a entrada da lei em vigor, a arrecadação subiu 5% ao mês. 

A inovação foi transformar a nota fiscal numa espécie de 
bônus, pois, ao adquirir mercadorias, o pequeno empresário 
recebe na nota fiscal dada pelo fornecedor um percentual de 
crédito de ICMS, com o qual ele pode adquirir matéria-prima 
secundária ou serviços. 

Com isso, cresceu a arrecadação, estão crescendo as 
microempresas saídas da informalid2~e. e as pequenas 
caminham para se tornarem maiores, exigindo das que hoje têm 
médio porte a nota fiscal para poderem se beneficiar com o 
bônus. Cresceu a oportunidade de emprego, cresceu a 
arrecadação do Estado. 

Façamos uma transposição muito importante: regiões que 
convivem heroicamente com situações econômicas e climáticas 
adversas, como as do Norte de Minas e do Jequitinhonha terão 
um grande incentivo com a implantação de semelhantes 
patamares de isenção em nosso Estado. Os produtores de alho, 
de algodão, de feijão, os pequenos negócios de prestação de 
serviços, o pequeno comércio e até a pequena indústria do 
Norte de Minas e do Jequitinhonha terão grande impulso com a 
adoção de semelhante isenção. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados. dois fatos importantes vêm 

criar mais condições para que possamos avançar. ousar no 
campo de valorização das micro e pequenas empresas, do micro 
e pequeno produtor rural. 

O primeiro é a criação 
Secretaria da Fazenda com 

de um grupo de trabalho pela 
o intuito de rever o regulamento 
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do ICMS e da micro e pequena empresa, grupo esse que está 
aberto a receber sugestões da sociedade. 

O segundo é a instalação nesta Casa da Subcomissão Especial 
da Micro e Pequena Empresa, ligada à Comissão de Indústria e 
Comércio da Câmara dos Deputados. 

É chegado o momento de discutirmos a atual situação dos 
pequenos empreendedores urbanos e rurais, penalizados por 
uma legislação desestimulante e, para tanto, conclamamos a 
toda a sociedade mineira, mormente suas associações 
representativas, para que juntos possamos influir nas 
decisões que nos levem a mais arrecadação, menos impostos, a 
uma fiscalização simples e ágil, ao incentivo ao constante 
aparecimento de empreendedores entre nós, que recolherão 
mais impostos e criarão mais empregos. 

Incentivar esses pequenos empreendedores rurais e urbanos é 
garantir o caminho certo para Minas. Muito obrigado. 

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

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sra. Deputada, público presente, representantes da imprensa, 
vamos falar a respeito dessa nova discussão que se está 
fazendo a respeito da lei antimanicomial, que é um projeto 
de lei já aprovado e, portanto, uma lei. Recebemos uma série 
de propostas para debate e faremos alguns comentários para 
servir de subsidio aos companheiros da Casa. 
_Em virtude de um certo tipo de crítica surgida com relação 
a Lei nQ 11.802, que dispõe sobre medidas de proteção ao 
portador de sofrimento mental, torna-se necessário 
recapitularmos aqui, com clareza e transparência, o processo 
que resultou na aprovação c~ referida lei. 

Não rediscutiremos aqui c mérito da lei, pois fazê-lo 
significaria suspeitar do ~teno conhecimento de causa com o 
qual os Deputados desta Casa votaram unanimemente a seu 
favor. Tampouco mencionaremos, senão de passagem, tratar-se 
de legislação voltada para as questões contemporâneas da 
assistência à saúde mental, em plena consonância com as 
diretrizes da Organização Mundial da Saúde, com as mais 
modernas técnicas de tratamento, com o respeito aos direitos 
humanos que deve guiar nosso convívio com os chamados 
doentes mentais. Nosso objetivo consiste hoje em demonstrar 
a partir de sua procedência e das circunstâncias de se~ 
aparecimento, o caráter obviamente tendencioso e 
corporativista das críticas que hoje são dirigidas com 
virulência e incisividade à Lei nQ 11.802. 

Essa espécie de crítica, convém ressaltar provém 
basicamente de um setor, ou, antes, de uma d~terminada 
ten~ência no setor médico, que considera toda e qualquer 
especie de controle social das práticas de saúde como uma 
afronta à soberania do ato médico. Felizmente, não se trata 
de uma corrente hegemónica, nem mesmo majoritária, entre os 
médicos brasileiros. Assim, o Conselho Federal de Medicina, 
instância máxima de jurisdição interna da prática médica, 
admite não haver incompatibilidade e sim harmonia entre a 
indispensável autonomia do profissional e a também 
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indispensável participação da sociedade civil na definição 
das políticas de saúde. 

Assim, Srs. Deputados, diante do falaz argumento que aponta 
a Lei no 11.802 como uma afronta à categoria médica, ouçam 
as numerosas vozes, dentro dessa mesma categoria, que se 
erguem publicamente na defesa da nova lei: aprovam a Lei nQ 
11.802 o próprio Conselho Federal de Medicina, que, aliás, 
já fizera divulgar disposições bastante parecidas para a 
área da saúde mental; a Associação Brasileira de 
Psiquiatria; a Associação Mineira de Psiquiatria; o 
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais; e, mais ainda, 
recentemente, um manifesto de apoio à lei foi entregue à 
Comissão de Saúde, com a adesão de cerca de 200 psiquiatras 
mineiros. 

Com todo o respeito que devemos ao Conselho Regional de 
Medicina, principal porta-voz de criticas nem sempre 
respeitosas à lei, o número e o nome das entidades que 
citamos deve provar aos Srs. Deputados que a maioria dos 
médicos e, particularmente, dos psiquiatras brasileiros são 
favoráveis às modernas diretrizes de um tratamento não 
discriminativo ao portador de sofrimento mental. 

Todavia, se começarmos por enfatizar a participação e o 
apoio da categoria médica, importa-nos ressaltar a 
participação das mais diversas catego··3s na elaboração da 
Lei nQ 11.802: psiquiatras, psicólogos, :ssistentes sociais, 
enfermeiros, terapeutas ocupacionais e, sobretudo, a 
participação decisiva, nesse processo, do segmento socia~ 
mais diretamente interessado: os usuários e os familiares de 
usuários dos órgãos de saúde mental. 

Durante os quase três anos em que a Lei nQ 11.802 tramitou 
na Assembléia Legislativa mineira, foi discutida com os mais 
diversos segmentos da sociedade civil, em processo 
devidamente divulgado pela imprensa. Houve debate 
democrático: certos pontos foram objeto de consenso 
imediato, certos outros foram discutidos e modificados. E 
esses debates sempre foram públicos, abertos a todos aqueles 
que pretendessem contribuir para o aprimoramento do então 
projeto de lei. Os membros da Comissão de Saúde ou qualquer 
outro Deputado desta Casa, em momento algum, repetimos, 
nenhum parlamentar foi procurado de forma pública e aberta 
por entidades ou instituições que se posicionassem 
desfavoravelmente à lei. o que se passou foi justamente o 
contrário, ou seja, um grande movimento de mobilização 
social a favor da sua aprovação. Em memorável audiência 
pública da Comissão de Saúde, aqui compareceram, trazendo 
seu apoio, a Associação Mineira de Psiquiatria, o Conselho 
Federal de Medicina, o Sindicato dos Médicos, já citados; o 
Fórum Mineiro de Saúde Mental; a Associação de Usuários de 
Saúde Mental de Minas Gerais - ASSUSAM -; o Sindicato dos 
Trabalhadores de Saúde Mental da FHEMIG e do Estado de Minas 
Gerais, para citar apenas alguns que se pronunciaram na 
ocasião. Não se levantou nenhuma voz contrária. A Federação 
Brasileira dos Hospitais, convocada, não se manifestou, nem 
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na audiência pública supracitada nem em qualquer outra etapa 
do processo de tramitação da Lei nQ 11.802. 

A legitimidade e a força desse movimento é mais uma vez 
demonstrada quando se manifesta esta oposição tardia e 
obviamente minoritária, logo após a aprovação da lei. No dia 
18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, o 
Secretário da Saúde recebeu um manifest: de apoio ao qual 
aderiram, além dos quase 200 psiquiatraE já citados, cerca 
de 2 mil pessoas, entre trabalhadores de saúde mental, 
usuários, seus familiares, alunos e professores de 
universidades etc. Além das entidades já mencionadas, 
aderiram também a Associação Brasileira de Enfermagem, os 
Conselhos Regionais de Psicologia, Enfermagem, Serviço 
Social. Farmácia; os Sindicatos dos Psicólogos e dos 
Farmacêuticos; o Movimento Nacional de Direitos Humanos, a 
Pastoral dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo 
Horizonte, o Movimento Tortura Nunca Mais, a Cáritas-MG, 
entre outros. Mais ainda, o manifesto foi subscrito por mais 
de 40 personalidades eminentes de todo o Brasil. entre 
psiquiatras, psicanalistas. políticos, tra~alhadores de 
destaque em projetos pioneiros de saúde mer:al, todos em 
importante posição na área da produção teórica e prática em 
saúde mental de nosso Pais. 

Lembramos ainda que o Governador Eduardo Azeredo sancionou 
essa lei com convicção e tranqüilidade, mostrando-se 
sensibilizado pelas manifestações de agradecimento e apoio 
por seu ato. O Coordenador Nacional de Saúde Mental apóia e 
incentiva modificações legislativas com o espírito desta que 
Minas Gerais acaba de realizar. O Dr. Adib Jatene, Ministro 
da Saúde, tem manifestado publicamente seu apoio ás 
transformações legislativas e assistenciais na área da saúde 
mental. 

A reforma psiquiátrica brasileira, cujos princípios e 
ideários são representados com felicidade no texto da nova 
lei, é agora um processo irreversível. Seria um grave erro 
político subestimar sua força. Com apoio da Organização 
Mundial de Saúde e da Organização Panamericana de Saúde. com 
o incentivo do Ministério de Saúde e do Governo Estadual, e, 
sobretudo, com a luta constante dos trabalhadores e usuários 
de saúde mental, caminhamos, inevitavelmente, para uma nova 
concepção de doença mental e dos recursos necessários ao seu 
tratamento. Votando a favor da Lei nQ 11.802, a Comissão de 
Saúde e o Plenário desta Casa adquiriram o direito a um 
legítimo motivo de orgulho: souberam, em tempo hábil, 
colocar-se de acordo com as novas práticas e as novas 
tendências internacionais no campo da saúde mental. 
Portanto, Sr. Presidente. Srs. Deputados, qualquer medida 

em contrário é trabalhar na contramão da história. Muito 
obrigado. 

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

O Deputado Carlos Pimenta* Exmo. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa, Deputado Agostinho Patrús, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, imprensa presente, visitantes, 

dois assuntos nos trazem, hoje, à tribuna da 
Legislativa. para que possamos extern~- nossos 
vista os quais achamos q~e merecem a ~tenção 
Legislativa. 
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Assembléia 
pontos de 

desta Casa 

O primeiro assunto, Sr. ~residente, é que gostaríamos de 
fazer uma rápida análise aa audiência pública que esta 
Assembléia realizou, juntamente com o Governo do Estado, na 
cidade de Pirapora, nos dias 12 e 13. Mas, antes, queremos 
cumprimentar ao Presidente daquela sessão, Deputado Ibrahim 
Jacob, pela sua conduta e pela sua seriedade, que são de 
costume, e pela sua eficiência na condução dos trabalhos. 
Queremos, também, cumprimentar o Deputado Wanderley Ávila, 
majoritário na cidade de Pirapora, pela sua decisiva 
participação e aos Deputados que nos honraram com suas 
presenças. Tivemos, realmente, uma reunião extremamente 
proveitosa. 
A audiência pública de Pirapora teve um caráter diferente 

das outras audiências. Diferente, porque tivemos a 
participação maciça de 54 municípios, dos 55 convidados para 
participarem. Muitos municípios distantes de Pirapora, a 500 
e 600km, foram defender suas propostas, expressando com 
muita emoção as suas reivindicações. 

Das 300 propostas apresentadas, Sr. Presidente, queríamos 
destacar cinco pontos que achamos extremamente importantes. 
Primeiro, a proposta relativa ao transporte da região norte-
mineira. Foram 54 solicitações, e não é de se estranhar, 
porque sabemos que 26 cidades daquela região não contam com 
vias de acesso asfaltadas. E mais, a grande maioria das 
obras de transporte público, da região norte-mineira, 
sofreram, no último dia 15, por determinação do DER-MG, um 
processo de paralisação, levando uma grande preocupação para 
as pessoas que moram naquela região. 
Saneamento básico foi o segundo tema mais solicitado na 

reunião de Pirapora: 53 solicitações. 95% dos municípios 
norte-mineiros não possuem rede de esgoto. 70% não possuem 
água tratada. Em Montes Claros, a maior cidade daquela 
região, o esgoto de mais de 280 mil pessoas é jogado no rio 
Vieira, pri~:ipal afluente dos rios Verde e Grande, um dos 
principais ~a região norte-mineira. 

No setor da educação, foram 31 solicitações. Ficamos triste 
quando constatamos que a maioria das reivindicações foi de 
extensão de séries. Grande parte dos municípios e dos 
distritos da região norte-mineira só possuem escolas de 1ª à 
4ª série do 1Q grau e reivindicam instalação da 5ª à 8ª 
séries, bem como a criação do 2Q grau na maioria dos 
municípios, principalmente nos recém-emancipados. Isso serve 
de parâmetro para nós Deputados quando proporcionamos a 
emancipação de distritos. Só naquela região, de mais de 40 
municípios, há 1numeras solicitações para reformas e 
construção de escolas. Sabemos que a construção de orédios 
públicos para as escolas estaduais é o principal desafio do 
setor educacional. Muitas escolas funcionam em s=des de 
associações. É necessário que se faça um trabalho para sanar 
esse problema. Apenas 8% das propriedades rurais do Norte de 
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Minas possuem energia elétrica. Essa foi também uma 
reivindicação bastante defendida naquela reunião. 
O quinto item foi com relação aos recursos hídricos, 

perfuração de poços artesianos e construção de barragens. 
Depois, vieram outros, como habitação, a questão das 
indústrias, empregos, a dotação para os distritos 
industriais das cidades norte-mineiras de porte médio que 
não contam com esse benefício, bE" como esporte e lazer. 
Para finalizar essa primeira p2~:e, das dez prioridades 

apresentadas, seis são relativas ao 2sfaltamento das vias de 
acesso às principais cidades, dua~ são do setor de saúde, 
defendendo a criação de hospitais regionais na região de 
Salinas e a criação de uma unidade de tratamento intensivo, 
na cidade de Bocaiúva. Houve uma proposta relativa a 
recursos hídricos e uma de habitação. Queremos alertar os 
Srs. Deputados para que, pelo menos, essas prioridades 
possam ter a garantia desta Casa legislativa e para que não 
aconteça como no ano passado, quando foram apresentadas 500 
propostas, priorizadas 16 e apenas 1 conseguiu êxito junto 
ao Governo do Estado. 

Quero ainda, Sr. Presidente, chamar a atenção para outro 
ponto do meu pronunciamento desta tarde. Amanhã, às 19 
horas, estaremos reunidos no 23Q andar do Edifício 
Tiradentes. Estarão lá todos os Deputados Estaduais votados 
na região do Norte de Minas. Já entramos em contato com 
todos eles: Deputado José Braga, Deputado Jairo Ataide, 
De~utado Gil Pereira, Deputado Péricles Ferreira, Deputado 
Cleuber Carneiro, Deputada E]be Brandão, Deputado Geraldo 
Santanna, Deputado Wanderley Avila, Deputado Dimas Rodrigues 
e um, ~ecém-acolhido como membro do Norte de Minas, Deputado 
Raul L1ma Neto. Nessa reunião iremos dialogar a respeito de 
temas extremamente importantes para a região como, por 
exemplo, o plano plurianual do Governador Eduardo Azeredo. É 
a programação de seu governo para os próximos quatro anos, 
onde prevê investimentos da ordem de R$4.500.000.000,00. 
Iremos debater a questão das obras da região. cuja maioria 
teve ordem de paralisação expedida pelo DER-MG. São obra~ 
como o asfaltamento da estrada de acesso à cidade de Ibia~ 
~strada que serve ao escoamento da produção, extremamente 
1mportante, que vai até Montes Claros e corre todo o vale 
dos rios Verde e Grande, passando por oito cidades, via de 
acesso imprescindível à continuidade do Projeto Jaíba, e 
para que possamos atrair recursos internacionais, como os do 
governo japonês, que prevê o investimento de 
US$170.000.000,00. Também o anel rodoviário de Montes 
Claros, obra fundamental para o desenvolvimento daquela 
cidade, que teve sua ordem de paralisação expedida dia 15 de 
junho último, e o saneamento do córrego da Melancia, 
beneficiando 70 mil pessoas em Montes Claros. O asfaltamento 
de um trecho da BR-851, ligando à Rio-Bahia as cidades de 
Taiobeiras e Salinas, está, também, com a ordem de 
paralisação iminente. Há, também, a obra de saneamento do 
Município de Janaúba. 
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Acho que chegou o momento de nós, Deputados daquela região, 
termos uma conversa bastante amigável, para que nossos 
interesses regionais possam ser suplantados pelo interesse 
maior da região norte-mineira e para que possamos discutir o 
problema à luz da razão, sem radicalismos, sem nenhuma 
bandeira político-partidária. Tanto é que teremos Deputados 
do PMDB, do PL, do PDT, do PFL e Deputados sem partido, para 
que juntos possamos, realr~~te, tirar uma conclusão que 
chegue às mãos do Governaac· =duardo Azeredo. A partir dessa 
reunião, marcaremos uma audiência com o Governador Eduardo 
Azeredo e com o Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia, 
para que S. Exas. tomem conhecimento do posicionamento dos 
Deputados norte-mineiros. 
Concluindo, Sr. Presidente, essa proposta vem no momento em 

que a região mais precisa de um trabalho sério e um apoio 
firme dos Deputados que foram votados e têm uma dívida muito 
grande com aquela região. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo 

vasconcel los. 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos* -Sr. Presidente. Srs. 

Deputados. Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, 
assessoria da Casa e imprensa; gostaria de comentar que 
diversas cidades mineiras, que são pontos turísticos em 
nosso Estado, organizaram-se e estão fazendo reuniões para 
tratarem do desenvolvimento do turismo. As cidades as quais 
me refiro são aquelas que constituem o denominado Circuito 
do Ouro. São as cidades de Congonhas, Ouro Preto. Mariana e 
santa Bárbara. 

No dia 2 de junho deste ano, participamos, em Congonhas, da 
25ª reunião dessas cidades. Nessa ocasião, tivemos a 
oportunidade de escutar as preocupações e as sugestões dos 
representantes dessas cidades sobre o que pode ser feito 
pelo parlamento mineiro para 'incentivar o turismo. Também, 
pudemos levar até eles as questões que estão sendo tratadas 
nesta Casa legislativa. Além da 25ª Reunião do Fórum para 
Desenvolvimento do Turismo do Circuito do Ouro, outras 
reun1oes já foram realizadas, em outras cidades desse 
circuito. Nessas reuniões, sempre discutimos as questões do 
turismo ligadas a essas cidades. Já realizamos 25 reuniões e 
outras ainda vão se suceder, pois estamos procurando 
sensibilizar as autoridades municipais, estaduais e 
federais, para a importância do turismo no Estado de Minas 
Gerais, principalmente do turismo histórico, nessas cidades. 
Portanto, devemos ressaltar o trabalho dessas cidades 
mineiras, o trabalho do Instituto Newton de Paiva, através 
de sua cadeia de turismo, o trabalho das Prefeituras e da 
Câmara de Vereadores de cada localidade. 

Ontem, estivemos no DER-MG para conversar sobre as obras 
que estão relacionadas 20 Circuito do Ouro. Pudemos escutar 
o Sr. Diretor-Geral, qw. nos disse que a estrada ligando 
santa Bárbara ao Distrito de Catas Altas será asfaltada, 
devido ao apoio financeiro da Companhia Vale do Rio Doce, 
que viabil izará esse asfaltamento, e que. em breve, se a 
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população daquele distrito achar por bem, ele será 
transformado também, em cidade. 
Falta ainda a complementação financeira, para que seja 

autorizada a obra que ligará Catas Altas a Mariana, e também 
a obra - dentro do Circuito do Ouro - denominada Estrada 
Real, 1 igando Ouro Preto a Ouro Branco. Entretanto, os 
habitantes das cidades que compõem o Circuito do Ouro 
deverão continuar essa luta, para que os turistas 
brasileiros ou estrangeiros- possam percorrer todas as 
cidades através da ligação asfáltica. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
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 2ª parte 
da reunião, com a 1ª fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres e a votação de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente 
da próxima reunião ordinária. 

Designação ae Comissões 
O Sr. Presidente - A Presiaéncia vai designar Comissão 

Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição 
de Lei nQ 12.635, que dispõe sobre o programa de alimentação 
escolar da rede pública estadual. Pelo PMDB: efetivo -
Deputado Bonifácio Mourão; suplente Deputado Anderson 
Adauto; ~elo PSDB: efetivo Deputado Arnaldo Penna; 
suplente - Deputado Aílton Vilela; pelo PP: efetivo 
Deputadc Gil Pereira; suplente- Deputado Carlos Murta· pelo 
PTB: efetivo - Deputado Miguel Barbosa; suplente - Deputado 
José Bonifácio; pelo PSD: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro· 
suplente - Deputado Irani Barbosa. Designo. À Gerência-Gerai 
de Apoio às Comissões. 
Comiss~o Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de 

Emenda a Constituição nQ 6/95, do Deputado José Bonifácio e 
outros, que dá nova redação ao inciso I do art. 43 da 
Const~tuiçã? do Estado. Pelo PMDB: efetivos Deputados 
Antôn1o Jul1o, Antônio Roberto e Antônio Andrade; suplentes 
- Dep~ta~os Geraldo Rezende, Toninha Zeitune e Jorge Eduardo 
de Ol1ve1ra; pelo PP: efetivos- Deputados Antônio Genaro e 
Alberto Pinto Coelho; suplentes - Deputados Dimas Rodrigues 
e Elmo Braz; pelo PTB: efetivos- Deputados Ajalmar Silva e 
Marcelo Cecé; suplentes - Deputados Miguel Barbosa e Simão 
Pedro Toledo; pelo PSDB: efetivos- Deputados Ailton Vilela 
e Arnaldo Penna; suplentes -Deputados Maria Olívia e Hely 
Tarquínio; pelo PFL: efetivos - Deputados Clêuber Carneiro e 
Leonidio Bouças; suplentes Deputados Jairo Ataide e 
Sebastião Costa; pelo PT: efetivos Deputados Marcos 
Helênio e Anivaldo Coelho; suplentes - Deputados Ivo José e 
Geraldo Nascimento; pelo PDT: efetivo Deputado Álvaro 
Antônio; suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PL: 
efetivo- Deputado Ronaldo Vasconcellos; suplente- Deputado 
Olinto Godinho. Designo. À Geréncia-Geral de Apoio às 
Comissões. 
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Leitura de Comunicações Apresentadas 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 

comunicações apresentadas nesta reur'ão pelos Deputado~ 
Maria Olívía -filiação ao PSDB (Cie-:e. Publique-se. A 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); Raul Lima Neto 
desfiliação do PMN (Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças 
e à Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); Dílzon Melo, 
Líder do PTB - indicação do Deputado Paulo Schettino como 
membro da Comissão de Redação, em substituição à Deputad? 
Maria Olívia (Ciente. Cópia às Lideranças. Designo. A 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); Alberto Pinto Coelho 
- falecimento do Sr. Edmundo Pereira Santos, em 17/6/95; 
Wanderley Ávila- falecimento do Sr. Wilson Diníz, em Montes 
Claros; e Sebastião Costa falecimento do Sr. Antônio 
Santana, em Guaraciaba (Ciente. Oficie-se.); e pela Comissão 
de Assuntos Municipais aprovação, na 13ª Reunião 
Ordinária, do Requerimento nQ 400/95, do Deputado Paulo Piau 
(Ciente. Publique-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
o Sr. Presidente- Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 45/95, da Deputada 
Maria José Haueisen. que dispõe sobre a política estadual de 
apoio às pessoas p:-tadoras de deficiência e dá outras 
providências. O parecer conclu' pela inconstitucionalidade 
do projeto. Incluído em ordeé do dia para os fins do art. 
288 do Regimento Interno. Sobre a mesa, requerimento da 
Deputada Maria José Haueisen, solicitando a retiradà de 
tramitação do projeto. A Presidência defere o requerimento, 
nos termos do inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. 
. ~quive-se o projeto. 
Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade 

do Projeto de Lei nQ 73/95, do Deputado Jorge Hanna~, _que 
isenta do ICMS veículos, máquinas e equipamentos adqu1r1dos 
pelas Prefeituras Municipais. O parecer conclui pela 
inconstitucionalidade do projeto. 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. Arquive-se o 
projeto. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Olinto Godinho, 

em que solicita, na forma do art. 140 do Regimento Interno, 
seja o Projeto de Lei no 206/95 remetido à comissão 
seguinte, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo 
para emissão de parecer. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244, 
c/c o art. 140, do Regimento Interno. 

Requerimento da Comissão Especial para Proceder a Estudo 
Comparativo da Situação das Obras de Duplicação da Rodovia 
Fernão Dias em Minas Gerais e São Paulo, em que solicita 
nova prorrogação, por mais 30 dias, do prazo de 
funcionamento da Comissão. 
- Vem à Mesa: 

Acordo de Lideranças 
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Os Deputados que este subscrevem, Líderes de Bancada com 
assento nesta Casa, comunicam que concordam com a 
prorrogação, por mais 30 dias, do prazo de funcionamento da 
Comissão Especial para Proceder a Estudo Comparativo da 
Situação das Obras de Duplicação ca Rodovia Fernão Dias em 
Minas Gerais e São Paulo. 
Sala das Reuniões, 20 de junho de 1995. 
Gilmar Machado, Líder do PT -Francisco Ramalho, Líder do 

PSDB- Carlos Murta, Líder do Bloco de Mobilização Social 
Progressista- Ronaldo Vasconcellos, Líder do PL- Romeu 
Queiroz, Líder do Governo - José Braga, Líder do PDT - Jairo 
Ataíde, Líder do PFL - Mauri Torres, LidE' jo PMDB. 

Decisão da Presidêncí2 
A Presidência acolhe o Acordo de Lideranças e prorroga o 

prazo de funcionamento da Comissão Especial por mais 30 
dias. 
Sala das Reuniões, 20 de junho de 1995. 
Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente, no exercício da 

Presidência. 
Questão de Ordem 

O Deputado Durval Ângelo Sr. Presidente, solicito o 
encerramento, de plano, da reunião, por falta de "quorum". 

O Sr. Presidente - A Presidência vai determinar que seja 
feita a chamada de recomposição de "quorum". Com a palavra, 
o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Carlos Pimenta) (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados. Não 
há "quorum" para votação, mas o há para discussão. 

Questões de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, esta é a quarta 

vez que formulamos a presente questão de ordem a essa Mesa. 
Gostaríamos que, hoje, tivéssemos uma resposta diferente da 
que temos recebido, pois sempre dizem que depois receberemos 
uma resposta. O assunto é exatamente a respeito de quando 
começaremos a discussão sobre a modificação do nosso 
Regimento Interno. Estamos próximos do encerramento da 
primeira fase de nossos trabalhos e, em julho, estaremos em 
recesso. Não é possível esperarmos seis meses para 
começarmos a discutir as mudanças em nosso Regimento 
Interno. 
Cumprimos todas as determinações que foram feitas pela 

Mesa, para se constituir um grupo e se definir um prazo para 
a formulação de propostas. Entregamos as emendas há quase 
três meses e não tivemos nenhuma resposta. Não conseguimos. 
ainda, nada a respeito de quando começaremos os debates 
sobre essa questão. Consideramos essas mudanças essenciais, 
para que possamos aperfeiçoar nossos trabalhos. Gostaríamos 
de ter uma resposta afirmativa da Mesa a respeito dessa 
questão. Estamos fazendo um grande esforço para que os 
trabalhos das comissões andem, como outros trabalhos 
importantes desta Casa. mas, infelizmente, as discussões 
sobre a mudança do Regimento Interno estão paradas. Queremos 
ver esse assunto andando. Se há algum problema com as 
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emendas, vamos discuti-las. Se há impasses, esta é a melhor 
maneira de resolvê-los. Vamos mostrar que Minas trabalha na 
frente. Para isso precisamos de um Regimento Interno mais 
ági 1. 

O Sr. Presidente- Mais uma vez, informamos ao ilustre 
Deputado Gilmar Machado que procedem suas palavras, mas que 
infelizmente não poderei lhe oferecer, no momento, uma 
resposta. Ficam registradas suas palavras, e esta 
Presidência lhe assegura que terá uma resposta, em nome da 
Mesa, em nossa reunião de hoje à noite. 

O Deputado Romeu Queiroz -Sr. Presidente, solicito seja 
feita chamada para recomposição do número regimental. 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Esta 

Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
para verificação de "quorum". 

o Sr. secretário - (- Faz a chamada.) 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila)- Responderam à 

chamada 37 Deputados. Não há "quorum" para votação, mas o há 
para discussão. 

2ª Fase 
O Sr. Presidente- Persistindo a falta de "quorum" para a 

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

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente- Discussão. em 2o turno, do Projeto de 

Lei nQ 219/95, do Governador do Estãdo, que transfere a 
Superintendência Central de Pagamento de Pessoal da 
Secretaria da Fazenda para a Secretaria de Administração e 
dá outras providências. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela sua aprovação na forma do vencido em 
1Q turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos -V. Exa. pode verificar, 

de plano, a inexistência de "quorum" regimental. Logo após a 
chamada, havia 37 Deputados, e já saíram mais de 20 
Deputados; sendo assim, não há •quorum" para continuarmos os 
trabalhos. A Presidência deve encerrar. de plano, a reunião. 

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

inexistência de "quorum" para o prosseguimento dos 
trabalhos, encerra a reunião, convocando os Deputados para 
as especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 21, 
às 9 horas; para a extraordinária, também de amanhã, às 20 
horas, nos termos dos editais de convocação. e para a 
ordinária, da mesma data. às '4 horas, com a seguinte ordem 
do dia: (- A ordem do dia ar -ciada pelo Sr. Presidente é a 
publicada na edição anterior ... Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO o~ PROPOSIÇaEs 

PARECER PARA O 1Q Tl~~o DO PROJETO DE LEI 
NQ ô/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em 

estudo cria o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor e dá outras providências. 

Publicada em 18/2/95, a matéria foi preliminarmente 
distribuída a esta Comissão para, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno, receber 
parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Fundamentação 
A matéria de que trata a proposição, a criação de fundo 

contábil, sendo de natureza financeira, está entre aquelas 
que, nos termos do art. 24, I, da Constituição da República, 
inserem-se no âmbito da competência legislativa concorrente 
entre a União e o Estado membro. Nessa seara, a atuação do 
poder público federal restringe-se à emissão de normas 
gerais, cabendo à esfera estadual a regulamentação dos 
assuntos de natureza específica, inerentes à sua realidade 
peculiar. 
Cabe, portanto, ao Poder Legislativo Estadual, de acordo 

com o art. 10, XV, "a", c/c o art. 61, XVIII, da 
Constituição mineira, apreciar proposições que têm como 
objetivo a criação de fundos contábeis no âmbito da atuação 
do Estado de Minas Gerais, como se verifica no caso em 
exame. 
O exercício da competência estadual pode ser concretizado 

mediante iniciativa parlamentar no processo legislativo, 
pois a criação de fundo contábil não pertence à esfera da 
iniciativa privativa de nenhum órgão ou Poder, conforme se 
define no art. 66 da Carta mineira. 
Assim, verifica-se que o projeto de lei em exame está, em 

linhas gerais, de acordo com as regras constitucionais que 
definem os parâmetros para o exercício da competência 
estadual e da iniciativa parlamentar no processo 
legislativo. 
Alguns pontos da propos1çao merecem, no entanto. ser 

aprimorados, de forma a que sejam evitados problemas de 
natureza legal, especialmente no que se refere à adequação 
da matéria às normas gerais constantes na Lei Complementar 
nQ 27, de 18/1/93. 
_De ~co~d~ com o art. 159, II, da Constituição Estadual, a 
1nst1tu1çao e o funcionamento de fundos de qualquer natureza 
devem obedecer às condições estabelecidas em lei 
complementar, ou seja, devem seguir princípios e normas 
constantes na Lei Complementar nQ 27, de 1993. Essa lei, no 
art. 4Q, III, "a", estabelece a competência do grupo 
coordenador para elaborar a política geral de aplicação dos 
recursos, fixar as diretrizes e prioridades e aprovar o 
cronograma previsto. 

No projeto de lei em exame, nos arts. 5Q, 6Q e 11, propõe-
se, para o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, o 
exercício de determinadas atribuições que são reservadas 
para o grupo coordenador, órgão de natureza colegiada, 
integrado por representantes de secretarias de Estado e de 
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outras entidades que o legislador julgar convenientes, 
sendo, portanto, dotado de natureza distinta daquela de que 
é possuidor o Conselho. Assim sendo, algumas emendas se 
fazem necessárias para que não prevaleça a confusão que se 
tem no projeto originalmente apresentado, no que diz 
respeito ao exercício de atribuições que, segundo a Lei 
Complementar nQ 27, de 1993, são de competência do grupo 
coordenador do fundo. 

Conclusãc 
Em face do exposto, concluímos pela jurídícidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
6/95 com as Emendas nQs 1 a 3, que apresentamos. 

EMENDA No 1 
Substitua-se, no art. 5Q, a exp~essão "Conselho Estadual de 

Defesa do Consumidor" por "grupo coordenador". 
EMENDA NQ 2 

Suprima-se, no art. 6Q, a expressão "consoante as 
diretrizes das deliberações do Conselho Estadual de Defesa 
do Consumidor". 

EMENDA NQ 3 
Supri ma-se o "caput" do art. 11, passando seus incisos a 

integrar o art. 10, com a numeração adequada. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Clêuber Carneiro - Elbe Brandão- Arnaldo Penna- Anivaldo 
Coelho- Simão Pedro Toledo. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
-No 7/95 

Comissão de Defesa do Cons~~idor 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria da Deputada Maria 
José Haueisen, tem por objetivo conceder desconto a alunos 
matriculados na rede particular de ensino. 

Publicado em 21/2/95, foi o projeto distribuído à Comissão 
de Constituição e Justiça, que perdeu prazo para emitir 
parecer preliminar de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Por força de requerimento da referida 
parlamentar, o qual foi deferido em 4/5/95, foi a matéria 
encaminhada à Comissão de Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo e Lazer, que, em 23/5/95, emitiu parecer favorável à 
sua aprovação . 

Agora, em razão de requerimento apresentado pelo Deputado 
Marcos Helênio, passa a matéria a ser apreciada por esta 
Comissão, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, VI, "c", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei sob comento tem o propósito de instituir 

beneficio, na forma de desconto, para as famílias que têm 
mais de um filho matriculado na mesma escola particular. 

A proposição tem um alcance social relevante, uma vez que 
institui um benefício capaz de minimizar para as famílias 
menos favorecidas os efeitos decorrentes dos elevados custos 
com a educação dos filhos em escolas particulares. 
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Se de um lado institui-se o desconto, do outro emerge o 
ônus do benefício criado. Infere-se que, por força da Lei nQ 
8.170, de 1991, esse ônus será suportado por toda a 
comunidade estudantil matriculada na instituição, ensejando-
se, pois, a socialização do preço do encargo educacional. 
Não vislumbramos, então, ser essa uma interferência que 
possa comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da 
relação contratual envolvendo as partes dessa relação de 
consumo (escola-estudante). 

A intervenção do Estado no domínio econômico, como no caso, 
deve ser norteada pelos princípios constitucionais adotados 
na Carta de 1988. Emerge dessa interpretação a certeza de 
que o projeto sob comento interferirá na definição dos 
preços praticados pelas escolas particulares no âmbito do 
Estado e~ favor das famílias mais numerosas. Trata-se, pois, 
de normc de caráter social. 

Por outro lado, analisando o tema à luz do Código de Defesa 
do Consumidor, é oportuno refletir acerca do que dispoe o 
art. 4Q da Lei nQ 8.078, de 1990: 

"Art. 4Q -A Política Nacional de Relações de Consumo tem 
por objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde, segurança, 
a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das 
relações de consumo ... ". 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em lQ 

turno, do Projeto de Lei nQ 7/95. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente - Antônio Andrade, relator 

Carlos Pimenta. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 47/95 
Comissão de Administração Pública 

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

Deputado José Bonifácio, objetiva dispor sobre os conselhos 
em Minas Gerais. 
Distribuída inicialmente à Comissão de Constituição e 

Justiça para exame preliminar, a matéria recebeu parece-
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as 
Emendas nQs 1 e 2, oportunamente apresentadas. 
A proposição foi então encaminhada a esta Comissão, a fim 

de receber parecer quanto ao mérito, em conformidade com o 
art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto visa, precipuamente, à participação de um 

representante do Poder Legislativo nos assuntos de 
competência dos conselhos do Estado, incluindo-se os 
conselhos de administração de empresas públicas ou daquelas 
em que o Estado detenha a maioria acionária. 

Os conselhos de Estado são órgãos integrantes da estrutura 
governamental, criados para deliberarem ou emitirem parecer 
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sobre vários assuntos de ordem administrativa ou de 
interesse público. 
Além da função fiscalizadora que a Constituição Estadual 

atribui ao Legislativo, outras missões de controle político 
são conferidas a este Poder, destacando-se, entre elas, a de 
contribuir para a transparência da administração, informando 
a opinião pública sobre os interesses do Estado. 

A participação de um representante parlamentar em 
determinados campos de atuação governamental encontra 
fundamento na própria Carta mineira, que, ao instituir os 
conselhos de Governo e de Defesa Social, assegurou a 
participação de membro desta Casa na composição dos 
referidos conselhos. 
Saliente-se, ainda, que o Conselho da Criança e do 

Adolescente do Estado de Minas Gerais, criado pela Lei ng 
9.750, de 26/12/88, tem, em sua composição. represent~-tes 
deste Poder Legislativo como membros natos nos term~s do 
art. 4Q, "f'· e "g", da referida lei. 

Pelas razt:s expostas, consideramos a medida em apreço 
conveniente e oportuna. 

Conclusão 
Concluímos pela aprovação do Projeto de Lei no 47/95 com as 

Emendas nQs 1 e 2, apresentadas pela -Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Arnaldo Penna, relator- Jairo 

Ataíde - Carlos Murta. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 62/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de 

Lei nQ 62/95 tem por objetivo autorizar a Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG - a doar à 
Prefeitura Municipal de Oliveira imóvel que menciona, para a 
construção de um centro de lazer. 

Desarquivada, nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi a proposição publicada em 23/2/95 e distribuída a esta 
Comissão para exame preliminar, r~s termos do mencionado 
estatuto. 

O imóvel em questão 
havido por doação do 
doação expedida pelo 
Horizonte. 

Fundamentação 
pertence ao patrimônio da FHEMIG, 
Estado, conforme escritura pública de 

Cartório do 6Q Ofício de Notas de Belo 

Os bens .. 2 fundação de direito público, como a FHEMIG, são 
patrimônio público, com destinação especial e administrados 
pela entidade a que foram incorporados e devem ser 
utilizados, onerados e alienados para cumprir os objetivos 
da própria instituição. 

Em resposta ao expediente enviado pelo 1g-Secretário da 
Assembléia Legislativa, o Superintendente-Geral da FHEMIG 
manifestou-se contrário à doação, esclarecendo que a 
Fundação necessita do imóvel como fonte de receita capaz de 
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materializar nova proposta assistencial relativa aos 
hansenianos. 
Assim sendo, não se encontrando o imóvel disponível para a 

doação, a edição de lei autorizativa para tal fim não teria 
eficácia no universo jurídico. 

Conclusão 
Pelas razões acima argüidas, concluímos pela 

antijuridicidade do Projeto de Lei nQ 62/95. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 64/95 
Comissão de Meio Ambiente 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 64/95, desarquivado a requerimento do 

Deputado Marcos Helênio, tem por objetivo tornar obrigatória 
a construção de escadas para peixes de piracer2 em barragens 
edificadas ou a serem implantadas nos curs: 7 de água de 
domínio do Estado. 

A matéria foi distribuída, nos termos '~gimentais, à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe a 
esta Comissão, agora, emitir parecer quanto ao mérito da 
proposição. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela visa a tornar obrigatória a 

construção de escadas de peixes em barragens edificadas em 
cursos de água de domínio do Estado, abrangendo, conforme 
estabelece o art. 2Q, aquelas já existentes. 

A determinação pretendida pelo projeto, no entanto. não se 
coloca de forma rígida, porquanto o parágrafo único do art. 
1Q exclui da obrigatoriedade as barragens cujas 
características de projeto tornem ineficaz a medida, de 
acordo com análise e decisão do Conselho Estadual de 
Política Ambiental - COPAM. Dessa forma, a decisão para a 
construção das escadas fica, na prática, dependente de 
parecer do referido órgão estadual. 
A ressalva do mencionado parágrafo único é necessária, uma 

vez que há casos em que a construção das escadas poderia ser 
obstaculizada por razões de natureza técnica, pois não se 
pode garantir que todos os projetos de construção de 
barragens já implantados possam ser mc:ificados para dar 
cumprimento à lei. 

Do ponto de vista ambiental. o projeto insere-se entre 
aqueles que tratam da defesa da fauna ictiológica. Em Minas. 
como, de resto, em todo o País, não se empreenderam. ainda, 
medidas eficazes para a proteção das espécies migratórias, o 
que se comprova pelas inúmeras barragens já existentes, que 
não dispõem de obras voltadas para essa proteção específica. 
A exceção, em Minas Gerais, é a escada recentemente 
construída pela CEMIG na barragem de Igarapé, no rio 
Paraopeba. 

"' " 
'"' E o 
~ 
Q) 

V> 

"' E 
C> -;;; 
Vi 
Q) 
'O 

"' C> 

·~ 
"' Ci 
~ 

o 
V> 
V> 
Q) c. 
É 

473 

A propos1çao, se materializada em lei, poderá trazer um 
grande avanço na proteção de nossa fauna ictiológica. 

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

do Projeto de Lei nQ 64/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
Ivo José, Presidente- Wilson Trópia, relator- Antônio 

Roberto- Ronaldo Vasconcellos. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 80/95 
Comissão de Constituição ~ _ustiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 

análise obriga o Estado a oferecer, no âmbito de sua 
competência no Sistema Único de Saúde, formas de tratamento 
médico alternativo. 
Publicada em 18/3/95, foi a proposição distribuída a esta 

Comissão para. nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regir?nto Interno, ser examinada quanto aos aspectos 
de juridicidé:e, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto sob comento dispõe que o Estado oferecerá formas 

de tratamento médico alternativo por profissionais 
legalmente habilitados, com v'~tas à restauração da saúde 
humana, levando, precipuament~ a uma red~~~o dos custos 
para o Estado e para o paciente. 
Esclareça-se que cuidar da saúde é compe:encia materia~ 

comum e cumulativa da União, dos Estados. do Distrito 
Federal e dos Municípios, conforme estatui o inciso II do 
art. :: da Constituição da República. 

No mss~o sentido, o inciso XII do art. 24 da mesma Carta 
constitucional estabelece competência legislativa 
concorrente á União, aos Estados e ao Distrito Federal sobre 
a proteção e a defesa da saúde. 
Ressalte-se que, no plano estadual, cabe ao Poder 

Legislativo tratar da matéria, nos termos do art. 61, XIX, 
da Carta mineira, que assim dispõe: 

"Art. 61 -Cabe à Assembléia Legislativa, com a san~.J do 
Governador, não exigida esta para o especificado no ar: 62, 
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado. 
especificamente: 
I- ................................................... .. 
XIX - matéria de competência reservada ao Estado Feder2 --

no§ 1Q do art. 25 da Constituição da República.". 
No âmbito infraconstitucional, os arts. 17, :. e 18, I, da 

Lei nQ 8.080, de 19/9/90, que dispõe sobre as ~ondições para 
a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, 
tratam de aspectos importantes a promoção da 
descentralização para os municípios dos serviços e das ações 
de saúde e a definição da competência dos municípios, 
cabendo ao Estado a prestação de apoio técnico e científico. 

Não vislumbramos, portanto, óbices que impeçam a tramitação 
da matéria nesta Casa Legislativa. 
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Entretanto, com vistas ao aperfeiçoamento do projeto em 
tela, apresentamos ao final deste parecer as Emendas nQs 1 a 
3. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
80/95 com as Emendas nQs 1 a 3, a seguir apresentadas. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao "caput" do art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q- O Estado assegurará, através do Sistema Único de 

Saúde - SUS -, com observância da legislação vigente, formas 
de tratamento alternativas às tradicionais, desde que:". 

EMENDA No 2 
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 2Q -O Estado prestará cooperação técnico-financeira 

aos municípios e aos profissionais do SUS, para adoção das 
novas formas terapêuticas. 

Parágrafo único- Para os efeitos do disposto no "caput", o 
Estado poderá celebrar convênio com entidades ou 
profissionais legalmente habilitados.". 

EMENDA No 3 
Acrescente-se onde convier: -
"Art ..... -Será definido em decreto o órgão ou a entidade 

responsável pela gestão das formas de tratamento de que 
trata esta lei.". 
Sala das Comissões, 20 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Clêuber Carneiro - Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LE: NQ 118/95 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei nQ 
118/95 visa a declarar como área de proteção ambiental a 
serra do Lopo, localizada no Município de Extrema. 

A matéria foi distribuída, nos termos regimentais, à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou 
as Emendas ngs 1 a 3. 

Cabe a esta Comissão, agora, emitir parecer quanto ao 
~érito da proposição. 

O Município 
seu relevo, 
reservas de 
altitude. 

Fundamentação 
de Extrema, pelas características peculiares de 
apresenta recursos naturais privilegiados, com 
mata ciliar, cachoeiras e serras de grande 

Conforme se alega na justificação do projeto de lei ora em 
exame, a serra do Lopo, localizada naquele município, é uma 
montanha integrante da serra da Mantiqueira, e sua floresta 
pertence à mata Atlântica. No entanto, esse patrimônio 
ecológico sofre a ameaça de se transformar em condomínio 
fechado, de cujas ruas já teria sido iniciada a 
pavimentação. 
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A Constituição de 1988 declarou a mata Atlântica como 
patrimônio nacional e estabeleceu que sua utilização se 
fará, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 
recursos naturais. 

Uma das formas usadas para se proteger áreas dotadas de 
atributos naturais excepcionais é declará-las, por decreto 
ou por lei, como áreas de pr~-eção ambiental. Na legislação 
vigente, conforme definido p~ o CONAMA em sua Resolução ng 
10, de dezembro de 1988, áreas de proteção ambiental são 
unidades de conservação destinadas a proteger e a conservar 
a qualidade ambiental e os sistemas naturais nelas 
existentes, visando á melhoria da qualidade de vida da 
população local e objetivando a proteção dos ecossistemas 
regionais. 
O projeto de lei em tela visa a declarar a serra do Lopo 

como área de proteção ambiental. O art. 1Q do projeto 
registra a expressão "área de preservação ambiental" e não 
apresenta o nome oficial da unidade. A Comissão de 
Constituição e Justiça procurou ajustar esses detalhes, 
apresentando três emendas. A última dessas emendas 
estabelece que as atividades de implantação, administração e 
fiscalização da APA Serra do Lopo serão regulamentadas em 
decreto, o qual indicará o órgão responsável por sua 
execução. Uma vez que não constam no projeto os limites 
geográficos da área a ser declarada, tal disposição fica 
sujeita à iniciativa do Executivo, ao qua1 compete 
regularizar a implantação da APA. 
Pelo art. 2Q do projeto, qualquer atividade que impliaue 

alteração da paisagem, cortes de árvores, devastação de 
matas nativas e implosão de pedras, será sempre precedida de 
prévia audiência dos órgãos públicos competentes. Essa 
exigência nos parece adequada para resguardar aquele 
patrimônio natural. 

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

Lei ng 118/95 com as Emendas ngs 1 a 3, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
Ivo José, Presidente - Antônio Roberto, relator - Wilson 

Trópia- Ronaldo Vasconcellos. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 193/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autc-;a do Deputado Antônio Júlio, a proposição em 

análise pretende seja dada a denominação de José da Costa 
Pereira ao trecho aa Rodovia MGT-146 localizado entre a BR-
262 (trevo de Araxá) e o Município de Serra do Salitre. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 
1Q turno. nos termos regimentais. 
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Fundamentação 
Trata a proposição de homenagear uma das grandes expressões 

do Brasil Col6nia e um trabalhador incansável em prol dos 
direitos de sua gente. Nascido em Araxá, no século XVIII, o 
insigne José da Costa Pereira foi uma personalidade 
marcante, cuja descendência teve significativa importância 
na história política brasileira. 

Em 1785, ele mandou abrir uma estrada ligando a sede de sua 
fazenda, em Araxá, à então Freguesia de São Domingos, a qual 
constituiu o embrião da Rodovia MGT-146, que conserva, ainda 
hoje, o traçado antigo. 

Em virtude do zelo e da responsabilidade por que pautou seu 
trabalho, José da Costa Pereira angariou o respeito e a 
admiração de seus conterrâneos. Dessa forma, nada mais justo 
que o reconhecimento expresso na atribuição de seu nome ao 
referido trecho da MGT-146. 

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

nQ 193/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
Elbe Brandão, relatora. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 199/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O projeto de lei em análise, de autoria do Procurador-Geral 

de Justiça, no exercício de faculdade que lhe é atribuída no 
art. 66, § 2Q, da Constituição do Estado, altera a Lei nQ 
11.181, de 10/8/93, e dá outras providências. 
P~blicada no "Diário do Legislativo" em 19/4/95, a matéria 

fo1 examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, vindo, a seguir, a esta Comissão para que se 
proceda ao exame quanto ao seu mérito, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O ~inistério Público, segundo dispõe a Constituição da 

Republica, no art. 127, é instituição permanente essencial 
à função jurisdicional do Estado, à qual incumbe ~ defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
~ociais e individuais indisponíveis. A Carta de 1988, 
1negavelmente, atribuiu a essa instituição um "status" 
privilegiado, inédito nos textos constituctonais 
brasileiros, reconhecendo seu papel fundamental para a 
consolidação do processo democrático no Brasil. 

A consolidação da ordem jurídica, com o respeito às leis e 
às decisões dos tribunais, é fator primordial para a 
existência do Estado democrático de direito, como bem 
acentua José Afonso da Silva: "Deve-se, pois, ser destacada 
a relevância da lei no Estado Democrático de Direito, não 
apenas quanto ao seu conceito formal de ato jurídico 
abstrato, geral, obrigatório e modificativo da ordem 
jurídica existente, mas também à sua função de 
regulamentação fundamental, produzida segundo um 
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procedimento c.::":stitucional qua ~ficado." ("Curso de Direito 
Constitucional Positivo", 6ª ed., São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1990, p. 107). 

A atuação do Ministério Público em defesa da ordem 
jurídica, dentro do princípio da legalidade, constitui, nas 
palavras do administrativista Cretella Júnior, um "poder-
dever". Para esse eminente doutrinador, a Constituição 
brasileira, ao atribuir ao Ministério Público autonomia 
funcional e administrativa, no§ 2Q do art. 127, conferiu à 
instituição os meios necessários para o exercício de suas 
importantes funções. Entretanto, como ressalta o referido 
jurista, ao Ministério Público cumpre "exercer as funções 
dentro dos parâmetros constitucionais e legais. Esse é o seu 
poder-dever." ("Comentários à Constituição de 1988", v. VI, 
2ª ed., Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1993, p. 
3299). 

A autonomia funcional e administrativa, essencial para o 
perfeito exerc1c1o das competências que lhe são 
constitucionalmente cometidas, não confere, portanto. ao 
Ministério Público poderes ou faculdades de natureza 
excepcional no ordenamento legal brasileiro. Sobre esse 
assunto é interessante lembrar os ensinamentos do saudoso 
professor Hely Lopes Meirelles, citado por Hugo N. Mazzili, 
em obra em que comenta o papel do Ministério Público no 
contexto constitucional atual: "Autonomia administrativa é 
a faculdade de gestão dos negócios da entidade ou do órgão, 
segundo as normas legais que o regem, editadas pela entidade 
estatal competente. Não se confunde com autonomia política, 
que é a prerrogativa de editar suas próprias normas e 
aplicá-las à sua organização e nas suas atividades segundo 
os preceitos constitucionais e as leis superiores que 
instituem a entidade e delimitam a sua atuação." (Hugo 
Mazzili, "O Ministério Público na Constituição de 1988", São 
Paulo, Saraiva, 1989, p. 60). 
O Ministério Público de Minas Gerais é regido, basicamente, 

pela Lei Complementar nQ 34, de 12/9/94, aplicando-se, 
ainda, à instituição o disposto na Lei nQ 8.625, de 12/3/93, 
que "institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, 
dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério 
Público dos Estados e dá outras providências." Em ambos os 
diplomas legais, no art. 2Q, v, da norm2 estadual e no art . 
3Q, v e VI, da lei federal, aparece cla~2 a obrigação de que 
sejam propostas pelo Ministério Público ao Poder Legislativo 
"a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares 
e a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores". 
Ou seja, no exercício da sua autonomia funcional, de acordo 
com as normas que o regulamentam, o Ministério Público deve 
agir de acordo com o principio da legalidade, já mencionado 
neste parecer, não se confundindo, portanto, autonomia 
administrativa com independência política, esta atribuída 
pela Lei Maior apenas aos Poderes constituídos. 
Assim, para que sejam evitadas interpretações equivocadas 

quanto ao alcance do art. 61, VIII, da Constituição mineira 
- que estabelece a competência do Poder Legislativo para as 
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matérias relacionadas com a fixação de remuneração dos 
servidores públicos estaduais em todos os órgãos e as 
entidades administrativas -, especialmente após a edição das 
Resoluções nQs 1/94 e 1/95, do Procurador-Geral de Justiça, 
publicadas no "Diário do Judiciário" de 25/4/95, nas quais 
são concedidos reajustes nos vencimentos dos integrantes dos 
serviços auxiliares do Ministério Público, apresentamos a 
Emenda nQ 2 ao final deste parecer ~ssa emenda, conforme 
argumentação já exposta, não fere a a~tonomia administrativa 
da instituição, mas, ao contrário, reforça o que já está 
disposto no inciso VI do art. 2Q da Lei Complementar nQ 34, 
de 1994. 

Apresentamos, ainda, a Emenda nQ 3 e a Subemenda nQ 1 à 
Emenda nQ 1 , que têm como objetivo evitar o surgimento de 
interpretações divergentes quanto à reestruturação proposta 
nas carreiras dos serviços auxiliares do Ministério Público, 
em especial no que diz respeito ao reposicionamento de 
servidores em decorrência da criação de novos padrões de 
vencimento. 

Conclusão 
E~ face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Le1 nQ 199/95 com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição 
e Justiça, na forma da Subemenda nQ 1, que apresentamos, e 
com as Emendas nQs 2 e 3, a seguir redigidas. 

EMENDA NQ 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O reajustamento dos vencimentos dos membros e 

dos servidores da Secretaria do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais e a criação ou a alteração de valores de 
parcelas remuneratórias adicionais dependem de prévia 
aprovação da matéria pelo Poder Legislativo, nos termos do 
art. 61, VIII, ca Constituição Estadual. 
Par~grafo único - Fica vedada a antecipação do pagarr?~:o de 

venc1mentos e demais parcelas remuneratórias, nos valores 
propostos nos projetos de lei necessários para o cumprimento 
do disposto no "caput" deste artigo, antes da publicação do 
texto definitivo da lei, no órgão oficial do Estado.". 

EMENDA No 3 
Acrescente-se ao art. 1Q o seguinte parágrafo único: 
"Art. 1Q- .............................................. . 
Parágrafo único Fica vedado o reposicionamento de 

servidores dos Quadros Permanente e Especial dos Serviços 
Auxiliares do Ministério Público, como conseqüência da 
transformação nas carreiras resultante da aplicação do 
disposto neste artigo.". 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 1 
Dê-se ao parágrafo único dÕ art. 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q - .............................................. . 
Parágrafo único - Para fins de posicionamento na estrutura 

prevista neste artigo, será considerado o vencimento básico 
do servidor referente ao mês de outubro de 1994, 
assegurando-se aos ocupantes dos cargos discriminados no 
item II do Anexo I e no Anexo II da Lei nQ 11.181, de 10 de 
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agosto de 1993, o padrão de vencimento na carreira que 
detenham na data de publicação desta lei.". 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Arnaldo Penna, relator- Jairo 

Ataide - Carlos Murta - Elbe Brandão. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 207/95 
Comissão de Cons:ituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ibrahim Jacob, o Projeto de Lei nQ 

207/95 objetiva estabelecer critérios para a cobrança de 
multas decorrentes de infrações de trânsito. 

Publicada em 25/4/95, a matéria foi distribuída às 
Comissões competentes para receber parecer, nos termos do 
art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame dos 
aspectos jurídico-constitucionais relativos ao projeto, cuja 
fundamentação é a seguinte. 

Fundamentaçãc 
A proposição tem por escopo dispor sobre a cobrança de 

multas aplicadas aos condutores de veículos em decorrência 
de infração às normas de trânsito, estabelecendo critérios 
para a notificação ao infrator, bem como sobre os recursos 
administrativos contra a respectiva cobrança. 

As normas disciplinadoras do trânsito em todo o território 
nacional estão contidas na Lei nQ 5.108, de 21/9/66, que 
institui o Código Nacional de Trânsito- CNT -. regulamentado 
pelo Decreto nQ 62.127, de 16/7/68 e por alterações 
posteriores. 

Impõe-se ressaltar que, com o advento da nova Constituição 
da República, a competência para legislar sobre trânsito 
ficou sendo privativa da União (art. 22, XI), não mais 
cabendo aos Estados membros adotar normas complementares ou 
supletivas da lei federal, conforme era previsto no art. 2Q 
do supracitado código. 

Todavia, naquilo que o Código Nacional de Trânsito não 
contrarie a Carta Magna, seus dispositivos continuam em 
pleno vigor, amparados pelo princípio da continuidade do 
Direito. 

Nesse passo, cumpre observar, no referido diploma legal, 
qual o tratamento jurídico dispensado à matéria em apreço. 

Conforme se infere do art. 95, "b", do CNT, a multa é uma 
penalidade imposta ao responsável pela infração de trânsito. 

Para a aplicação das penalidades impostas, o CNT 
estabeleceu que: 

"Art. 11 Além de outras que lhes confira o poder 
competente, são atribuições dos Departamentos Estaduais de 
Trânsito, no âmbito de sua jurisdição: 

a) cumprir e fazer cumprir a legislação de Trânsito, 
aplicando as penalidades previstas neste Código:" . 

Vê-se, pois, que aos Departamentos Estaduais de Trânsito, 
órgãos executivos com jurisdição sobre todo o território do 
respectivo Estado (art. 10, "caput", do CNT), foi atribuída 
a competência para a aplicação da multa, cujo valor é fixado 
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para os Estados mediante proposta doE respectivos Conselhos 
Estaduais de Trânsito, aprovada pelo Conselho Nacional de 
Trânsito (art. 105, § 2Q do CNT). 

Por conseguinte, o art. 104 do CNT estabeleceu: 
"Art. 104 As multas são aplicáveis a condutores e 

proprietários de veículos de qualquer natureza e serão 
impostas e arrecadadas pela repartição competente, em cuja 
jurisdição haja ocorrido a infração" (grifo nosso). 

Depreende-se de todo o exposto que a aplicação de multas, 
bem como o processo de sua arrecadação, é uma função 
administrativa, atribuída a um órgão executivo que compõe a 
administração do trânsito, como integrante do sistema 
nacional de trânsito (art. 3Q, "c", do CNT). 
O exame da proposição revela que o seu conteúdo é prática 

de ato administrativo, cuja competência já está atribuída a 
um órgão do Poder Executivo, conforme dispõe o CNT. 
Ademais, saliente-se que, para a cobrança e a arrecadação 

de multa de trânsito, foi conferida à administração pública 
a faculdade discricionária de, por intermédio do DER, 
decidir administrativamente pelos meios que julgar mais 
convenientes para a prática do referido ato, respeitando-se, 
obviamente, o ordenamento jurídico a que fica subordinada 
toda a atividade administrativa. 
Pelas razões aduzidas. o projeto de lei em apreço encontra 

óbice de natureza jurídico-constitucional, que impede sua 
tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e 
nQ 207/95. 

pela ilegalidade do Projeto de Lei 

Sala das Comissões, 20 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 228/95 
Comissão de Educãção, Cultura, Desporto 

e Turismo e Lazer 
Relatório 

De autoria do Deputado Jairo Ataíde, 
epígrafe objetiva declarar de utilidade 
Mantenedora da Guarda Mirim de Montes 
Município de Montes Claros. 

o projeto de lei em 
pública a Associação 
Claros, com sede no 

Após sua publicação, foi o projeto encaminhado, nos termos 
regime:.~ais, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
conclu~~ por sua juridicidade, constitucion=lidade e 
legalidade. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 

a matéria no 1Q turno, conforme dispõe o art. 104, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A finalidade precípua da referida Associação é proporcionar 

aos integrantes da Guarda Mirim orientação moral e social, 
preparando-os para desenvolver suas aptidões profissionais. 
Para o cumprimento de seus objetivos, a entidade realiza 
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palestras, debates e encontros, sempre com o intuito de 
divulgar as informações necessárias à integração da criança 
e do adolescente na sociedade. 

Este relator cumprimenta o nobre Deputado Jairo Ataide pela 
iniciativa do projeto de lei em causa, tendo em vista que o 
problema do menor atinge diretamente toda a população, e a 
Guarda Mirim, além de ocupar os meninos, disciplina-os para 
a vida. Dessa forma, oportuno se faz o acolhimento da 
proposição em apreço. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do 

Projeto de Lei nQ 228/95 com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
José Bonifácio, relator. 

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

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

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, visa a declarar de utilidade pública a Loja 
Maçônica Dignidade e Luta, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

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 meritório trabalho que a Loja Maçônica Dignidade e Luta 

realiza destina-se não somente a estreitar os laços de 
fraternidade existentes entre as famílias maçônicas mas 
sobretudo a difundir a cultura maçônica e científica. 

Pelos relevantes serviços que a instituição vem prestando à 
sociedade belo-horizontina, concluímos ser justa a 
declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 232/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 242/95 

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

O projeto de lei em destaque, da Deputada Elbe Brandão. 
pretende seja declarada de utilidade pública· a Liga das 
Mulheres Eleitoras do Brasil LIBRA com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que opinou pela juridicídade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 
1Q turno, na forma regimental. 

Fundamentação 
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Entidade civil sem fins lucrativos, a LIBRA tem por 
objetivo promover a responsabilidade política mediante a 
prática da cidadania. Outrossim, desenvolve relevante 
trabalho nas áreas de educação e cultura. 
Consideramos, portanto, oportuno e merecido o título 

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

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

nQ 242/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 258/95 

Comissão de CÕnstituição e Justiça 
Relatório 

Do Deputado Aílton Vilela, o projeto de lei em análise tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Perdões -, com sede 
no Município de Perdões. 

Desarquivada nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi a proposição publicada em 27/5/95 e encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar, em cumprimento do que dispõe 
o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do mencionado estatuto. 

Fundamentação 
Compulsandc-se a documentação juntada ao processo, 

verifica-se que a entidade atende às exigências da Lei nQ 
5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de 
utilidade pública. 
Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. 1Q 

do projeto, com vistas à correção do nome da entidade, o que 
propomos por meio da Emenda nQ 1. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
258/95 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir. 

EMENDA No 1 
Dê-se a seguinte redação ao art~ 1Q: 
"Art. 1Q- Fica declarada de utilidade públicê: a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de ~e~dões -, com 
sede no Município de Perdões.". 
Sala das Comissões, 20 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 261/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais, o Projeto de Lei nQ 261/95 reajusta os 
vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário. 

Publicada em 31/5/95, a matéria foi distribuída às 
comissões competentes para receber parecer, nos termos do 
art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 
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Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos 
aspectos jurídico-constitucionais pertinentes ao projeto, 
fundamentado nos termos seguintes. 

Fundamentação 
A iniciativa tem fulcro no art. 66, IV, "b", da 

Constituição do Estado, em cujo dispositivo foi outorgada ao 
Presidente do Tribunal de Justiça, em caráter privativo, a 
competência para dispor sobre a fixação da remuneração dos 
servidores civis daquela Corte. 

Em decorrência do princípio da legalidade na Carta mineira, 
cabe à Assembléia Legislativa, nos termos do art. 61, VIII, 
dispor sobre criação, transformação e extinção de cargo, 
emprego e função públicos nas administrações direta. 
autárquica e fundacional e fixação da remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

É também preceito constitucional, conforme se infere do 
art. 24, "caput", que a revisão da remuneração do servidor 
público, sem distinção de índices de servidor público civil 
e militar, se fará sempre na mesma data. 
O Governador do Estado, por meio do Decreto nQ 36.829, de 

27/4/95, editado para atender a comando legislativo 
especifico, reajustou em 10% os vencimentos dos servidores 
do Poder Executivo, a partir de 1Q/5/95. 
Dessarte, a proposição em apreço, ao fixar o mesmo índice 

percentual de reajuste para a remuneração dos servidores do 
Poder Judiciário, atende aos pressupostos constitucioGais 
pertinentes, inexistindo óbice que impeça a sua tramitação 
nesta Casa. 

Conclusão 
Concluímos. portanto, pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
261/95. 
Sala das Comissões. 20 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Arnaldo Penna- Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 276/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 276/95, do Deputado Ivair Nogueira, 

visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária Vila Esperança- ASCOVE -. com sede no Mu~icípio 
de Dores de Guanhães. 

Após sua publicação em 2/6/95, 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 funcionando há mais de dois 
anos, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas. não 
remuneradas pelos cargos que exercem. 
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Estão, portanto, 
Lei nQ 5.830, de 
utilidade pública 

cumpridos os requisitos estabelecidos pela 
6/12/71, que disciplina a declaração de 

de entidades. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
276/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 277/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 277/95, do Deputado Sebastião Navarro 

Vieira, objetiva declarar de utilidade pública o Conselho 
Central de Poços de Caldas da Sociedade de São Vicente de 
Paulo, com sede no Município de Poços de Caldas. 
Publicado em 2/6/95, 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. O Conselho Central de Poços 
de Caldas da Sociedade de São Vicente de Paulo satisfaz as 
condições estabelecidas pela citada lei, tendo em vista a 
documentação apresentada, razão pela qual não encontramos 
óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
277/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 42/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O projeto de lei em tela, que tramita em regime de 

urgência, é de autoria do Deputado João Batista de Oliveira 
e visa instituir o Cadastro dos Beneficiários dos Programas 
Estaduais de Habitação Popular. 
Aprovada em 1Q turno, a matéria retorna agora a esta 

Comissão para receber parecer para o 2Q turno, nos termos do 
art. 196 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A instituição do Cadastro dos Beneficiários dos Programas 

Estaduais de Habitação é medida extremamente necessar1a e 
vai ao encontro dos interesses da administração pública. 

Com efeito, muitos beneficiários vêm conseguindo burlar o 
sistema habitacional justamente por falta desse cadastro, o 
que lhes possibilita adquirir mais de uma moradia ou 
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contrair novos empréstimos, contrariando o espírito dos 
programas, que é o de oferecer a um número cada vez maior de 
famílias a oportunidade de terem a sua casa própria. 

Vale lembrar que o Sistema Financeiro de Habitação só 
conseguiu minimizar essa distorção após a adoção do 
cadastro, razão pela qual o projeto em tela merece a nossa 
acolhida. 

Conclusão 
Ante o aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 42/95 no 2Q turno. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Jairo Ataide, relator -Carlos 

Murta - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 176/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 

tela propõe seja declarada de utilidade pública a Loja 
Simbólica Harmonia nQ 26, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, em sua forma original, deve 
esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente sobre a 
matéria para o 2Q :urno, cumprindo disposições do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A finalidade principal da Loja Simbólica Harmonia nQ 26 é 

trabalhar pelo aperfeiçoamento moral e intelectual do ser 
humano. Além disso, ela desenvolve um importante trabalho 
filantrópico, prestando assistência à comunidade no tocante 
à educação, à saúde e à prática de esportes. 

Conclusão 
Pelas razões mencionadas, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei no 176/95 no 2o turno, na forma proposta. 
Sala das Comissôes, 21 de junho de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 204/95 

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

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Antônio Júlio, 
tem por escopo declarar de utilidade pública o Aeroclube de 
Pará de Minas, com sede no Município de Pará de Minas. 

Aprovada a proposição no 1Q turno, na forma proposta, 
compete a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria no 2Q turno. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar dedica-se à prática e 

ao ensino da aviação civil desportiva e de turismo, em todas 
as suas modalidades, e ao cumprimento de missões de 
emergência ou de notório interesse da coletividade. 
Suplementarmente, desenvolve entre os seus associados 
atividades sociais, recreativas e esportivas. 
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Julgamos, portanto, 
pública. 

oportuna a declaração de sua utilidade 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 204/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 37/95 

Comiss~o de Redação 
O Projeto de Lei nQ 37/95, de autoria do Deputado Bonifácio 

Mourão, que declara de utilidade pública o Grupo de Teatro 
Fáos, 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 37/95 

Declara de utilidade pública o Grupo de Teatro Fáos, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

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

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

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente- Arnaldo Canarinho, relator 

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 57/95 
Comiss~o de Redação 

O Projeto de _ei nQ 57/95, de autoria do 
Genaro, que deciara de utilidade pública a 
Nova Aliança- Missão Artística, Cultural e 
, com sede no Município de Belo Horizonte, 
turnos regimentais, sem emenda. 

Deputado Antônio 
entidade Projeto 
Social - PRONA -
foi aprovado nos 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, f 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 57/95 
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Nova 

Aliança- Missão Artística, Cultural e Social - PRONA -, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

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

Projeto Nova Aliança- Missão Artística, Cultural e 
PRONA -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

decreta: 
entidade 
Social -

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente- José Maria Barros, relator 

Marcelo Gonçalves. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 122/95 
Comiss~o de Redação 

O Projeto de Lei nQ 122/95, do Deputado Glycon Terra Pinto, 
que declara de utilidade pública a Fundação Torino, 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 No 122/95 

Declara de utilidade pública a Fundação Torinc. com sede no 
Município de Betim. 

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

Torino, com sede no Município de Betim. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente- José Maria Barros Marcelo 

Gonçalves. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 218/95 
Comiss~o de Redação 

O Projeto de Lei nQ 218/95, de autoria de Jeputado Miguel 
Martini, que declara de utilidade pública a entidade 
Comunidade Renovada Santo Antônio da Pampulha - CRESAP -. 
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 218/95 
Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Renovada 

Santo Antônio da Pampulha - CRESAP -, 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 

Comunidade Renovada Santo Antônio da Pampulha - CRESAP -, 
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 junho de 1995. 

L-----------------------------------------------~ 
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Maria Olívia, Presidente- José Maria Barros, relator 
Marcelo Gonçalves. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 21 DE JUNHO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley 
Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem nQ 14/95 (encaminha processos de 
legitimação de terras devolutas rurais e urbanas), do 
Governador do Estado - Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 7/95 - 0 rojetos de Lei nQs 315 a 318/95 -
Requerimentos nQs 525 a ~~1/95- Requerimentos dos Deputados 
Marcos Helênio e Ibrahim Jacob - Comunicações: Comunicações 
dos Deputados Mauri Torres, Marcelo Gonçalves (2), Paulo 
Schettino e Antônio Júlio, das Comissões de Política 
Energética, de Educação e de Meio Ambiente e da Comissão 
Especial para Proceder a Estudos Que Permitam a Avaliação da 
Real Extensão do Problema da Violência Perpetrada contra a 
Mulher em Todo o Estado de Minas Gerais Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Rezende, Almir 
Cardoso, Gilmar Machado, Carlos Pimenta, Durval Ângelo, 
Glycon Terra Pinto e Ibrahim Jacob - 2a PARTE (ORDEM DO 
DIA): 1ª Fase: Abertura de inscr1çÕes Leitura de 
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Marcos Helênio; deferimento Requerimento do 
Deputado Romeu Queiroz; aprovação; questões de ordem 
Requerimentos da Comissão Especial para Verificar "in Loco" 
a Situação do Projeto Jaíba, do Deputado Ibrahim Jacob e da 
Comissão de Assuntos Municipais (9); aprovação 
Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais; discurso do 
Deputado Durval Ângelo; aprovação - Requerimento nQ 171/95; 
aprovação - Requerimento nQ 254/95; aprovação com a Emenda 
nQ 1; declaração de voto- Questão de ordem- ENCERRAMENTO-
ORDEM DO DIA. 

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

Vieira - Paulo ~ettersen - Maria José Haueisen Ibrahim 
Jacob- Ermano ~atista -Antônio Júlio- Aílton Vilela-
Ajalma~ Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho Antônio Andrade Antônio Roberto 
Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dílzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval 
Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
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Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio- José 
Braga- José Henrique - Kemil Kumaira- Leonídio Bouças-
Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves 
Marco Régis- Marcos Helênio- Maria Olivia- Mauri Torres-
Olinto Godinho -Paulo Schettino- Péricles Ferreira- Raul 
Lima Neto- Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos - Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo- Toninha 
Zeitune- Wilson Trópia. 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) -A lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, 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, 

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
nas funções de 

Senhor Presidente, 
"MENSAGEM NQ 14/95* 

Tendo em vista o disposto no artigo 62, inciso XXXIV, da 
Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para 
exame e aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
setecentos e setenta (770) processos de legitimação de 
terras devolutas rurais e urbanas, que resultam de estudos 
realizados pela Fundação Rural Mineira Colonização e 
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS. 
Prevaleço-me da oportunidade para 

Excelência protestos de elevado 
consideração. 

reiterar 
apreço e 

a Vossa 
distinta 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais." 
A relação dos processos de legitimação de terras 

devolutas rurais e urbanas foi publicada na edição do Diário 
do ~egislativo de 23/6/95. 
-A Comissão de Agropecuária, para os fins do art. 103, 

inciso II, alínea "b", do Regimento Interno, nos termos da 
Decisão Normativa de 17/6/93. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

"OFÍCIO* 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa: 
Uma comissão de cidadãos do Distrito de Cachoeira do Campo, 

Município de Ouro Preto, solicitou à Assembléia Legislativa 
providências que podem vir a produzir a emancipação dessa 
parcela da comunidade ouro-pretana. 

Com base na mesma legislação, evocando ainda o Decreto-Lei 
nQ 25, de 30 de novembro de 1937, que vela pela preservação 
do patrimônio cultural brasileiro, e lembrando os 
compromissos de Minas Gerais para com a antiga Capital, 
Monumento Nacional e Patrimônio da Humanidade, venho pedir 
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ao ilustre parlamentar sua dedicada e afirmativa cc;aboração 
no sentido de impedir essa verdadeira agressão contra Ouro 
Preto. 
A eventual emancipação de Cachoeira do Campo caracterizaria 

uma mutilação do Município de Ouro Preto. O distrito se acha 
no centro geográfico de nosso território municipal, 
confrontando-se apenas com distritos ouro-pretanos que não 
aceitam a idéia emancipacionista. 

Cachoeira do Campo é a área natural de expansão urbana de 
Ouro Preto. Cidade tombada, Ouro Preto não pode e não deve 
crescer. A nossa expansão se projeta em Cachoeira do Campo. 
Se Ouro Preto perder essa possibilidade, será uma cidade 
asfixiada e, portanto, não terá como promover a salvaguarda 
de sua condição monumental. 

Espero firmemente que Vossa Excelência contribua, de modo 
determinado, para que não se pratique esse grave atentado 
contra Ouro Preto, defendendo, assim, a própria alma de 
Minas Gerais. 
Muito cordialmente, 
Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Prefeito de Ouro Preto." 
- A Comissão de Assuntos Municipais para anexar ao processo 

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

"OFÍCIO* 
Sr. Presidente: 
Nós, Vereadores do Município de Tarumirim, que esta 

subscrevemos, tomamos a liberca~e de denunciar· a V. Exa. que 
os documentos juntados ao ;~acesso de emancipaçao do 
Distrito de Vai-Volta, Município de Tarumirim, não espelham 
a verdade, tendo em vista que as declaracões ali contidas, 
que versam sobre os requisitos previstos ~~ lei para que se 
processe a emancipação, são inveríd'COS, para o que 
requeremos que seja feito um exame "in loco", no sentido de 
verificar o seguinte: 

1 - número de moradias; 
2 - sistema de água tratada; 
3 - rede de esgoto; 
4 - posto de saúde, e 
5 - agência de correio. 
Juntamos neste ato declarações, em número de cinco, 

versando sobre tais irregularidades. 
Termos em que 
Pedem deferimento. 
Tarumirim, aos 5 de junho de 1995. 
João Luiz de Sousa, Vereador João Albano Lopes, 

Vereador." 
- À Comissão de Assuntos Municipais para anexar ao processo 

do Distrito de Vai-Volta. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Nilmário Miranda, Deputado Federal, agradecendo 

convite para participar da reunião da Comissão Especial para 
tratar do fechamento de agências do Banco do Brasil no 
Estado. 
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Do Sr. Aírson Bezerra Lácio, Presidente da CODEVASF, 
encaminhando a relação de projetos de construção de 
barragens no Norte do Estado, a cargo da 1ª Superintendência 
Regional da Companhia em Montes Claros. 

Do Sr. Alaor Ferreira Pacheco, Chefe do 6Q DRF do DNER, 
informando, a propósito de requerimentos do Deputado Ivair 
Nogueira, que já foi feita a concorrência para sinalização 
de trecho das Rodovias BR-381 e BR-262 e que, no momento, o 
órgão não dispõe de recursos para construção de passarela 
sobre a BR-381, em frente ao conjunto Morada do Trevo. 

Do Sr. Bernardo de Souza, Presidente da Comissão de Justiça 
da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, solicitando 
cópia da legislação complementar deste Estado sobre criação, 
incorporação, fusão e desmembramento de municípios. 
Do Sr. Antônio Arnaldo Luiz Xavier, Presidente da Câmara 

Municipal de Guarda-Mor, encaminhando a Moção nQ 1/9S, a 
qual expressa o repúdio dos Vereadores dessa Câ~a~a à 
proposta de alteração do Código Eleitoral. 

Do Sr. Aluízio Fantini Valéria, Presidente da 
encaminhando 770 processos de legitimação 
devolutas rurais e urbanas de propriedade do 
tramitação na Fundação, para os fins do disposto 
XXXIV, da Constituição Estadual (- Anexe-se à 
14/95.) 

RURALMINAS, 
de terras 
Estado, em 
no art. 62, 
Mensagem nQ 

Do Sr. Luiz Gabriel de Castro, Diretor de Operação da 
TELEMIG, em atenção ao Oficio nQ 969/95/SGM, informando que 
os pedidos de instalação de telefones públicos na Praça 
Tancredo Neves e na Pracinha do Lava-Pés, no Município de 
Bambui, foram encaminhados aos órgãos competentes da empresa 
para estudos de viabilidade técnica. 

Do Sr. Geraldo Resende, Superintendente Regional do INCRA-
MG, agradecendo o convite para participar da reunião na qual 
serão discutidos os problemas gerados pelo assentamento de 
posseiros. (- À Comissão de Agropecuária.) 

Da Sra. Theusa Antônia Braga Moreira, Diretora 
Superintendência Regional de Ensino de Conselheiro 
encaminhando solicitação dos servidores do 
Superintendência. (-À Comissão de Educação.) 

II da 8ª 
Lafaiete, 

QM da 

Do Sr. Jesus Irvo de Souza, Secretário da Câmara Municipal 
de Casa Grande, solicitando o fornecimento de um manual de 
elaboração de textos legais. 

Do Sr. Paulo Medina, Presidente da Associação dos 
Magistrados Mineiros- AMAGIS -, solicitando o apoio da Casa 
à aprovação do Projeto de Lei nQ 11/95. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei nQ 11/95.) 

Do Sr. Marco Antônio da Rocha, Diretor Executivo da 
Comissão para o Intercâmbio Educacional entre os Estados 
Unidos e o Brasil -Comissão Fulbright -. comunicando a 
abertura de inscrições para o Programa Hubert H. Humphrey 
1996/1997 e solicitando a divulgação do projeto junto aos 
funcionários da Casa. 

Do Sr. Ulrike Stein, de Bamberg, manifestando seu apoio às 
reivindicações dos moradores da região do vale do rio São 
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Francisco quanto à proteção da área e à prese~vação de seus 
recursos naturais. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, comunicando o 

recebimento do Oficio 858/95/SGM, encaminhado à Secretaria 
do Planejamento para exame. 

Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG, 
agradecendo convite para participar do Ciclo Nacional de 
Debates promovido pela Assembléia. 

Do Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Presidente do 
INDI, agradecendo convite para reunião especial em homenagem 
à PMMG. 

CARTÕES 
Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro (2), 

Presidente do Tribunal de Contas, agradecendo o envio dos 
resultados das eleições de 1994 e o convite para a reunião 
especial em homenagem à PMMG. 

Do Sr. Sebastião Rosenburg, Presidente do TRE-MG, 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à 
PMMG. 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expe ~nte. 

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

proposições: . _ 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NQ 7/95 

Dá nova redação ao § 6Q do art. 76 da Constituição do 
Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q- O§ 6Q do art. 76 da Constituição do Estado passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 76 - ................ · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
§ 6Q -Funcionará no Tribunal, na forma da lei, J~a Câmara 

de Licitação, à qual incumbirá apreciar conclusivamente a 
matéria a que se refere o inciso XIV deste artigo, cabendo 
recurso da decisão ao Plenário.". 
Art. 2Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de junho de 1995. 
Péricles Ferreira - Carlos Murta - Francisco Ramalho 

Paulo Schettino -Maria Olívia- Antônio Roberto- Marcos 
Helênio - Anivaldo Coelho - Ivo José - Ibrahim Jacob - Hely 
Tarquínio- Almir Cardoso -Wilson Trópia- Gil Pereira-
Dimas Rodrigues - Bilac Pinto- Dinis Pinheiro -Geraldo 
Rezende- Jairo Ataíde -João Batista de Oliveira- Jorge 
Hannas- José Henrique- José Maria Barros- Wanderley Ávila 
- Olinto Godinho- Antônio Genaro. 
Justificação: A Constituição do Estado atribuiu ao 

de Contas competência para examinar a legalidade 
referentes a procedimentos licitatórios, em 
editais, atas de julgamento e contratos celebrados. 

Tribunal 
de atos 
especial 

Para exercício dessa competência, a Carta Magna estabelece 
que funcionará no Tribunal uma Câmara de Licitação, à qual 
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incumbirá examinar e instruir a matéria e, por meio de 
parecer conclusivo, encaminhá-la à decisão do Plenário. 
Entendemos que esse procedimento deva ser aprimorado, 

passando a referida Câmara a apreciar conclusivamente a 
matéria. 
A proposta implicará racionalidade, celeridade e bom 

funcionamento dos trabalhos daquela Corte, sem prejuízo da 
qualidade, pois é prevista a possibilidade de recurso da 
decisão ao Plenário. 
Assim, por ser a proposição meritória, esperamos obter o 

apoio dos nobres pares. 
PROJETO DE LEI NQ 315/95 

Autoriza o Poder Executivo a criar linha de crédito 
especial para estudantes universitários e de ensino técnico. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, por 

meio dos Bancos estaduais, linha de crédito especial de 
financiamento para estudantes universitários e de ensino 
técnico. 
Parágrafo único O contrato de financiamento deverá ser 

f1~mado entre a instituição financeira e o estudante 
interessado, ou seu representante legal. 
Art. 2Q -O crédito concedido ao estudante deverá ser 

quitado pelo beneficiário a partir de 2 (dois) anos após a 
conclusão do curso universitário ou técnico. 
Art. 3Q O crédito deverá ser concedido mediante 

documentação própria exigida pelas instituições bancárias 
estaduais para os financiamentos nc~mais, acrescida de 
comprovante fornecido pela esc8la em q~e o estudante estiver 
regularmente matriculado. 
Art. 4Q -O critério para a concessão do crédito será 

estabelecido de forma a priorizar o atendimento dos mais 
necessitados, compreendidos como tais aqueles que 
apresentarem renda mais baixa. 
Art. 5Q -O contrato de financiamento será renovado a cada 

ano, devendo o estudante comprovar a aprovação em todas as 
disciplinas, sob pena de perda do direito ao crédito. 
Art. 6Q -O financiamento deverá ser quitado no período 

equivalente ao período do curso com taxa de juros nunca 
superior a 6% (seis por cento) ao ano, não computados no 
período de carência previsto no art. 2Q desta lei. 
Art. 7Q -O montante liberado a titulo do financiamento de 

que trata esta lei não será computado no percentual que o 
Estado deverá aplicar na educação. 
Art. 8Q- O Poder Executivo fixará percentual de depósito à 

vista dos Bancos estaduais visando à aplicação desta lei. 
Art. 9Q -As despesas decorrentes desta lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias. 
Art. 10- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 90 (noventa) dias. 
Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de junho de 1995. 
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Dimas Rodrigues 
Justificação: O objetivo desta lei é oferecer uma 

oportunidade aos estudantes oriundos de famílias de baixa 
renda. Além da falta de incentivo ao estudante que se dedica 
ao curso técnico ou universitário, fazendo com que ele 
abandone o curso antes mesmo de alcançar a sua fase final, 
vivemos em uma sociedade em que os filhos de famílias de 
baixa renda são discriminados. Ou não concluem o 2Q grau ou, 
chegando à faculdade, ficam impossibilitados de concluir 
seus cursos. 

Nos moldes do financiamento proposto, estaremos 
incentivando aquele que realmente está interessado em 
concluir um curso técnico ou universitário, na medida em que 
condicionamos essa f:~mação ao seu desempenho no curso 
pretendido. 

É importante frisar a questão do prazo de carência. Dois 
anos de carência em um financiamento com a finalidade 
proposta no projeto apresentado é prazo suficiente para que 
o recém-formado encontre meios para saldar sua dívida. 

Acreditando que se trata de uma ação de fundamental 
importância para os estudantes mineiros, submeto esta 
proposição à aprovação dos nobres pares. 
-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 316/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.276/94) 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Amigos de Iapu, com sede no Município de Iapu. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunit2-~a dos Amigos de Iapu, com sede no Município de 
Iapu. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se 2s disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de junho de 1995. 
Ermano Batista 
-Publicado, vai o projeto às Comissões c~ 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 317/95 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais, com sede no Município de Jequeri. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica decretac~ de utilidade pública a Associação 

de Pais e Amigos dos Exc"Jcionais, com sede no Município de 
Jequeri. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Francisco Ramalho 

/ 
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Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais é uma sociedade civil de caráter público, 
constituída de ilimitado número de associados, pessoas 
físicas ou jurídicas, para fins absolutamente f'1antrópicos. 
A Associação tem por finalidades, entre outras. a proteção, 

a educação e o ajustamento social de indivíduos 
excepcionais; a promoção e, eventualmen:e, a criação de 
estudos e pesquisas relativos ao problema dos excepcionais; 
a prestação de orientação pedagógica, para dar a necessária 
instrução aos excepcionais, de assistência médica aos 
deficientes físicos e mentais para atenuar-lhes as 
deficiências; e a plena cooperação com outras instituições 
interessadas no problema da educação dos excepcionais. 
Evidencia-se o caráter de utilidade pública da entidade, 

objetivamente demonstrado pela documentação anexa. e, em 
razão das altas finalidades a que se propõe este projeto, 
espera-se sua aprovação pelos ilustres pares. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 318/95 
Declara de utilidade púb:ica a -Federação das APAES do 

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

das APAES do Estado de Minas Gerais, com sede no Município 
de Pará de Minas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na aata de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Francisco Ramalho 
Justificação: A Federação das APAES de Minas Gerais, com 

sede e foro no Município de Pará de Minas, é sociedade 
civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial e 
educacional, sem fins lucrativos e com prazo de duração 
indeterminado, que congrega as APAES e outras entidades 
análogas que tenham sede e foro no Estado de Minas Gerais. 
Tem por objetivos, entre outros. promover e orientar a 
formação e o funcionamento das APAES; cooperar com as 
instituições empenhadas na educação, no desenvolvimento e na 
integração social do excepcional; motivar a comunidade a 
melhor conhecer a condição do excepcional e a cooperar com 
as entidades interessadas na sua defesa; promover 
entendimentos com todos os setores de atividades, 
contribuindo para a criação de adequadas oportunidades de 
trabalho para o excepcional. 
Dentro desse espírito, evidencia-se o 

pública da entidade, objetivamente 
documentação anexa. Em razão das altas 
propõe este projeto de lei, espera-se a 

caráter de utilidade 
demonstrado pela 

finalidades a que se 
sua aprovação. 
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-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social para deliberação, 
nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 525/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 

formulado apelo ao Presidente da COPASA com vistas a 
execução de projetos de saneamento básic9 nas cidades 
integrantes da Associação dos Municípios da Area Mineira da 
SUDENE - AMAMS - que ainda não usufruem esse benefício. (- À 
Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 526/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Labor a Deus, no Município de Formiga, por seus 15 
anos de existência. 

NQ 527/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Spinoza, no Município de Belo Horizonte, por seus 
11 anos de existência. 

NQ 528/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Perseverança e Justiça, no Município de Pedralva, 
por seus cinco anos de existência. 

NQ 529/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Unificada e Plena, no Município de Lagoa Santa, por 
seus quatro anos de existência. 

NQ 530/95, do Deputado Wander1~: Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Tolerância, Justiça e Liberdade, no Município de 
Recreio, por seus 12 anos de existência. 

NQ 531/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Liberdade e Justiça, no Município de Bom Sucesso, 
por seus 40 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão 
::Je Educação.) 

Do Deputado Marcos He.enio, solicitando se inclua em ordem 
do dia o Projeto de Lei no 46/95. 

Do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando se oficie ao 
Diretor-Geral do DNER com vistas à sinalização do Viaduto 
Del Rei, na BR-040. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Mauri Torres, Marcelo Gonçalves (2). Paulo Schettino e 
Antônio Júlio, das Comissões de Política Energética, de 
Educação e ~e Meio Ambiente e da Comissão Especial para 
Proceder a E~tudos Que Permitam a Avaliação da Real Extensão 
=~ Problema da Violência Perpetrada contra a Mulher em Todo 
: Estado de Minas Gera's. 

O~adores Inscritos 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo 

Rezende. 
o Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, salvo engano, no dia 18 de maio, 
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estive nesta tribuna para cobrar ações da Secretaria da 
Fazenda e do Governo no sentido de rever a alíquota de ICMS 
cobrado no Estado de Minas Gerais sobre o óleo diesel; 
cobramos 18%, enquanto São Paulo e Goiás cobram 12%. Cerca 
de dez dias depois, estive com o Sr. Governador e, nessa 
ocasião, solicitei a ele que procedesse a um estudo da 
questão, a fim de que Minas Gerais pudesse estipular a 
alíquota do ICMS cobrado sobre a venda do óleo diesel em 
12%, assim como já acontece em São Paulo e em Goiás. 
Essa luta teve início em 1994, quando, em 22 de abril. 

desta tribuna. fiz um requerimento solicitando ao Governo 
que reestudasse essas alíquotas. Minas estava sofrendo um 
prejuízo muito grande em razão dessa anomalia da alíquota do 
ICMS do óleo diesel. Os caminhoneiros abasteciam em São 
Paulo, viajavam por Minas Gerais e reabasteciam em Goiás ou 
em outro Estado onde a alíquota é menor. 
Ontem, em audiência com o Sr. Governador, voltei a tocar 

nessa questão, porque recebi dezenas de reclamações do 
Triângulo mineiro. onde os postos distribuidores de óleo 
diesel estavam com o movimento muito prejudicado, gerando, 
inclusive, desemprego de frentistas. Na noite de ontem, 
depois de mandar realizar um estudo do problema, o Sr. 
Governador deu sinal 80sitivo durante a solenidade de posse 
da Diretoria do CEPO. Ele nos disse que a nossa solicitação 
viria para esta Casa em forma de projeto de lei, para que a 
Assembléia pudesse aprová-lo. 
Quero neste momento, parabenizar a iniciativa do 

Govern~dor Eduardo Azeredo, dizendo que é dessa forma que se 
governa; é ouvindo os anseios da população, é atendendo 0 
Estado naquilo que é primordial para uma boa convivência 
social. É vislumbrando o desenvolvimento do Estado de Minas 
Gerais que poderemos desenvolver nesta Casa o nosso trabalho 
parlamentar. O Governo mineiro, com a sua dedicação e com 0 
exercício da democracia - que, sem sombra de dúvida, o nosso 
Governador Eduardo Azeredo já demonstrou que exercita 
poderá levar o nosso Estado ao grau de desenvolvimento que 
ele tanto necessita. 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero, desta tribuna, não 

só dizer ao Governador de Minas Gerais que. particularmente, 
apoiarei essa iniciativa, votando fav?ravelmente ao projeto, 
mas também aproveitar a oportun1dade para dizer aos 
companheiros Deputados desta Casa que esse projeto é de 
muita importância para Minas Gerais porque, além de aumentar 
a arrecadação do ICMS sobre o óleo diesel vendido nos postos 
distribuidores de Minas Gerais - que não estavam arrecadando 
nada e agora, a partir da a~rovação do projeto de lei, 
poderão arrecadar 12%- trara enormes beneficios para a 
agricultura, porque vai baratear o óleo diesel utilizado 
nesse setor. 

Também o transporte coletivo utilizado pelos trabalhadores 
será beneficiado, porque vai evitar que ocorra, de imediato, 
um aumento das passagens dos õnibus urbanos. Os õnibus 
interurbanos também serão beneficiados. Portanto. aqueles 
que viajam por todo o Estado também serão beneficiados por 
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essa lei, que vai baixar a alíquota do ICMS para o óleo 
diesel de 18% para 12% no Estado de Minas Gerais. 

Então, é com entusiasmo que vislumbramos que o Governador 
Eduardo Azeredo pegou as rédeas do seu Estado e quer colocá-
lo num lugar de desenvolvimento, de progresso e de 
modernidade. Portanto, quero parabenizar o Governo e pedir 
aos nobres pares desta Casa que, assim que o projeto chegar 
à Assembléia, seja analisado e votado imediatamente, para 
que possa haver esse avanço na área da economia mineira. 
Outro assunto que me traz à tribuna, Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, é a questão das emancipações. Todos conhecem 
nosso comportamento nesta Casa. Hoje, para minha surpresa, 
pois pensei que já houvessem parado, vejo que temos uns 12 
pedidos de consulta plebiscitária a populações de distritos 
que pretendem se emancipar. Meu posicionamento tem sido 
sempre contrário às emancipações, porque acho que este não é 
um momento brasileiro propicio para se promover 
emancipações, criar despesas e, enfim, mexer com a vida 
política da população. Mas os pedidos para as emancipações 
continuam. Hoje, vejo cerca de 13 distritos solicitando 
consulta plebiscitária, e a discussão e a votação desses 
requerimentos para a pesquisa plebiscitária fazem parte da 
nossa reunião. Quero reafirmar, aqui, que o Deputado Geraldo 
Rezende é contra as emancipações neste momento. Poderíamos 
estudá-las daqui a cinco ou seis anos, quem sabe, se a 
economia brasileira entrar nos eixos, e emancipar mais 
alguns distritos, não todos, e parece que são cerca de 180 
distritos interessados na emancipação. Atender somente a uns 
20, 30 ou 40 fica complicado, mas a maioria da Casa é que 
decide. Apenas estou falando, aqui da tribuna, sobre a minha 
posição individual: o Deputado Geraldo Rezende continua 
contrário à questão das emancipações de distritos neste 
momento brasileiro. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
o Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso. 
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, cidadãos das galerias, imprensa, estamos 
aqui, hoje, para tratar de um assunto que, infelizmente, no 
nosso entender, envergonha o Estado de Minas Gerais. A 
revist~ "Isto é" desta semana traz uma longa reportagem com 
o titulo "História Sem Fim", mostrando a situação do 
trabalho escravo no Norte de Minas . 
Sabemos que, na legislatura passada, foi feito um esforço 

muito grande por parte desta Casa e~ torno desse assunto, 
tendo sido, inclusive, tema de uma CP!, quando um dos nossos 
colegas de partido, o ex-Deputado Roberto Carvalho, com 
muito esmero e dedicação, conseguiu, ao lado de outros 
Deputados que permanecem nesta legislatura, fazer um 
trabalho de apuração e levantamento de dados. Aqui estou com 
o relatório final da CP!, cujas conclusões não deixam 
dúvidas no que se refere à gravidade da situação. 

Estamos, neste momento, solicitando o apoio do Sr. 
Presidente e dos Srs. Deputados para resgatarmos todo o 
trabalho, tão bem executado e elaborado, apresentado pela 
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CPI da legislatura passada, que, infelizmente, não foi 
apreciado pelo Plenário desta Casa. 

Estamos propondo a constituição de uma nova CPI para 
resgatar essa discussão, trabalhar essa problemática, 
encaminhando as soluções possíveis, grande parte delas 
circunscritas no nível da legislação estadual. Nosso 
Governador necessita tomar conhecimento de tudo isso, uma 
vez que na reportagem da revista "Isto é" manifesta seu 
desconhecimento da gravidade da situação, dizendo, 
inclusive, que os dados fornecidos pela Comissão Pastoral da 
Terra poderiam ser exagerados. 

As entidades que vêm acompanhando o movimento dos 
trabalhadores rurais do Estado de Minas Gerais, 
principalmente a Comissão Pastoral da Terra e a FETAEMG, ao 
lado dos sindicatos, elogiaram o trabalho realizado pela 
CPI, infelizmente inconcluso. Espero que tenhamos a 
oportunidade de resgatar esses trabalhos, dando uma resposta 
à sociedade mineira. Essas entidades reconheceram que o 
trabalho realizado pela CPI retrata a real situação do 
Estado. 

Nossa proposição é no sentido aa retomada do relatório, 
fazendo, caso necessário, uma nova avaliação e novas 
investigações para que dados como esses, quando nos 
aproximamos do terceiro milênio, não sejam admissíveis. É 
totalmente incompreensível que nas carvoarias do Norte de 
Minas exista um índice alarmante de situações que, 
tranqüilamente, podem ser caracterizadas como trabalho 
escravo. Esta Casa não pode se omitir. Já entramos em 
contato com o Deputado Péricles Ferreira, que foi o 
Presidente da CPI e finalizou o seu trabalho com um 
relatório, publicado em 29/12/94. Portanto, Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, não podemos perder a oportunidade de 
resgatar um trabalho tão importante, tão bem elaborado. 
Gostaria de ler alguns trechos da conclusão do relatório 

para que os senhores possam perceber a gravidade da 
situação: "A CPI instaurada para apurar denüncias de 
trabalho escravo na reg1ao Norte de Minas conclui que: as 
condições de vida, trabalho e moradia oferecidas pelos 
empreiteiros à grande parte dos carvoeiros desrespeitam a 
legislação e ferem a dignidade humana; a situação é de 
calamidade e envolve os trabalhadores e suas f2"-ilias, que 
trabalham sem registro, sem nenhuma garantia ou direito 
constitucional respeitado; o aliciamento da mão-de-obra, de 
maneira irregular, e a manutenção de trabalhadores em 
condições degradantes, presos por dívidas de trabalho, geram 
conflitos e perturbação sociais; a retenção do salário para 
pagamento de mantimentos caracteriza o regime escravo, fere 
a legislação e submete os trabalhadores a uma situação 
indigna e desumana; a terceirização desponta como fator 
relevante para a manutenção dessa realidade; a fiscalização, 
já precária, com a terceirização fica praticamente inócua. 
As empresas que :ontratam diretamente ou fiscalizam mostram 
que é possível ma~ter condições dignas de trabalho e moradia 
para seus empregados. Isso foi constatado no local, na 

501 

empresa Gerdau, quando da visita realizada por esta 
Comissão." Enumero um elenco de sugestões, que certamente 
serão reapresentadas na CPI que estamos propondo neste 
momento. Acreditamos na sensibilidade de nossos colegas. 
Vamos partir para a coleta de assinaturas e confiamos que os 
nobres colegas Deputados permitirão que esse trabalho seja 
resgatado. E mais ainda, todas as condições apontadas no 
relatório final da CPI, que, infelizmente, não foi apreciado 
por esta Casa, pioraram desde a época. Hoje as condições das 
carvoarias do Norte de Minas são extremamente piores, mais 
desumanas, mais degradantes e ferindo extremamente os 
direitos e a dignidade humana. Esta Casa não pode se calar 
diante dessa situação. 
Sr. Presidente, agradecemos a todos os Deputados e 

confiamos no apoio de todos para que possamos resgatar esse 
trabalho, propondo soluções e comunicando ao Governador o 
trabalho aprovado por esta Casa, para que tome conhecimento 
dessa grave situação e implemente as medidas que porventura 
estejam sugeridas no relatório e outras que achar 
necessárias. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Gilmar 

Machado. 
O Deputado Gilmar Machado* Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas. pessoas presentes nas galerias. 
Voltamos a esta tribuna, nesta tarde, para adiantar dois 
assuntos que entendemos serem importantes, hoje, na 
conjuntura nacional. 

Em primeiro lugar, hoje, pela manhã, tivemos oportunidade 
de realizar mais um ciclo de debates nesta Casa, sobre a 
situação de estabilidade econômica e a política de juros. 
Acho que foi um debate extremamente importante, já que não 
podemos ficar omissos diante de tal situação, quando nosso 
Estado e nosso Pais estão em jogo. Tenho certeza de que a 
Casa promoverá outros debates, inclusive com referência à 
desindexação da economia. A Casa deve participar desses 
processos. 

Além disso, não podemos ficar indiferentes a assuntos como 
o caso do gás de cozinha. Durante a greve dos petroleiros, 
as distribuidoras montaram um esquema para sonegar o gás. 
Espero que a justiça haja com a mesma rapidez com que 
penalizou o Sindicato dos petroleiros relativamente às 
empresas distribuidoras de gás, que esconderam os botijões 
para tentar jogar a opinião pública contra os petroleiros. 
Agora, com o ganho do reajuste, o gás voltou a circular 
normalmente. Esse reajuste variou de 28 a 32%. Entendemos 
que foi uma chantagem realizada por essas distribuidoras. 

Apoiamos, integralmente, a ação da Federação Única dos 
Petroleiros, bem como de alguns Deputados, que já entraram 
com uma ação na justiça pedindo a punição dessas pessoas. 
Naquela época, os petroleiros já diziam que havia gás e que 
não estava sendo feita a distribuição. Isso está comprovado 
agora, mas, como eles estavam em greve, ninguém acreditava. 
Esperamos, sinceramente, que a justiça aja com o mesmo rigor 
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com que tratou o Sindicato dos Petroleiros. Entendemos que é 
preciso empreender uma discussão muito séria sobre a 
tramitação das leis. Queremos que haja justiça e que ela 
seja plena. Não pode haver tratamentos diferenciados, como 
presenciamos nessa questão. Nossa Constituição é clara 
quando garante o direito de greve. O sindicato representa a 
categoria. Nesse processo de desindexação, se continuarmos 
com leis como essas, os trabalhadores não terão proteção, 
pois os sindicatos não vão poder lutar, porque serão 
penalizados, se a Justiça assim entender. 
A segunda questão que gostaríamos de discutir é a situação 

do funcionalismo do Estado de Minas Gerais. O Deputado Irani 
Barbosa convocará reunião da Comissão de Educação para a 
qual será chamada a Secretária Ana Luíza, a fim de dar 
explicações a esta Casa a respeito de uma carta publicada 
por ela nos jornais oficiais do Estado, em que mostra uma 
média salar'al sem sustentação nos dados da Secretaria de 
Administraç~~. O Secretário de Administração, Cláudio 
Mourão, entregou documentos à Comissão os quais mostram que, 
nas contas publicadas pela Secretária Ana Luíza, ela ignorou 
a existência de mais de 33.813 professores, que são os 
regentes de ensino. O Secretário de Administração não tem 
noção de como é a nomenclatura referente a todos os 
servidores do Estado. Mas não é admissível que uma 
Secretária, que foi Secretária Adjunta da Educação no 
Governo passado e que hoje é titular da pasta, não saiba que 
regente de ensino é professor. Isso é um absurdo. Estamos 
preparando um recurso e vamos entrar com um processo contra 
a Secretaria, porque é inadmissível que desconsiderem esse 
fato. Assim, alteraram a média salarial. passando-a para 
R$346,00. Isso porque, se incluirmos os regentes, que são os 
professores que atuam da 1a à Ba série do 1Q grau, essa 
média cai, mudando, significativamente, a média que está 
sendo mostrada na televisão. Com isso, o povo de Minas está 
pagando uma propaganda enganosa, que não tem nenhuma 
sustentação. 
Já falei com o Deputado Péricles Ferreira, Líder da 

Maioria, bem como com o Deputado Romeu Queiroz e com os 
Secretários q~~ nós, da Comissão de Educação, convocaremos a 
Secretária. Queremos um debate sério, franco e aberto. mas 
queremos números, dados. Não aceitamos que o Governo falseie 
os números, modifique a tabela e minta para o povo de Minas, 
para jogar a população contra os professores do Estado, que 
já vivem uma situação difícil. Queremos seriedade, 
transparência. Esse tem sido o discurso de todos os 
Secretários do Governo Azeredo. Os servidores de todo o 
Estado estarão saindo às ruas para mostrar, por meio de seus 
contracheques, qual é a realidade. 

Ontem ocorreu uma grande manifestação na cidade de 
Uberlândia, em que os trabalhadores puderam mostrar á 
população quais são os números reais do salário que estão 
recebendo. Queremos empreender um debate sério com o Governo 
sobre a situação do funcionalismo. Não é possível que os 
funcionários públicos sejam desestimulados. no momento em 
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que os trabalhadores da iniciativa privada são demitidos, 
principalmente nos setores de calçados, confecções e 
beneficiamento de arroz. Entendemos que essas pessoas terão 
problemas. 
Hoje, também estamos criando um problema quanto aos 

funcionários públicos, querendo responsabilizá-los, taxando-
os de incompetentes, porque produzem pouco e trazem mais 
males do que benefícios ao Estado. No meu entendimento, se o 
Estado ainda está conseguindo dar algum atendimento à 
população é graças ao esforço do funcionalismo público, que 
está trabalhando e lutando, mesmo recebe~do um salário 
pequeno. 

Atualmente, também estamos tendo problemas na Casa, onde 
seus servidores, que sempre tiveram uma média salarial, em 
relação aos demais trabalhadores, razoável, já estão 
atravessando dificuldades. Os servidores ~~ Poder 
Legislativo estão enfrentando um problema salar~:· grave. 
Nós, enquanto parlamentares, precisamos ter a 
responsabilidade de discutir a situação do Poder 
Legislativo. Esses servidores, com muita competência e 
seriedade, ajudam-nos a fazer desta Assembléia uma 
instituição reconhecida pela população como séria e 
competente. A nossa Assembléia realmente cumpre com a sua 
obrigação. É necessário realizarmos esse debate, e para ele 
queremos convidar os membros e os Lideres do Governo. 
Precisamos valorizar e reconhecer o func1onalismo público, 
porque ele é importante para o funcionamento da máquina 
pública de nossa sociedade. Não podemos entrar na onda de 
que tudo que é público não presta. Não concordamos com esse 
discurso; queremos outro discurso, queremos travar o debate. 
Sr. Presidente, não podemos concordar com o que disse a 

Exma. Sra. Secretária de Educação, mostrando papéis, 
modificando números e fazendo propaganda com o dinheiro 
público, para jogar a população contra os professores. Não 
podemos admitir essa atitude, porque se trata de uma 
propaganda falsa. Entraremos com uma ação na justiça, para 
que os professores vejam o Governo e a Secretária de 
Educação reconhecerem o erro que cometeram contra eles. 
Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
o Deputado Carlos Pimenta* Exmo. Sr. Presidente, Deputado 

Wanderley Ávila; Sr. Secretário, Deputado Ibrahim Jacob; 
Srs. Deputados, Sras. Deputadas. imprensa e visitantes, 
queremos, inicialmente, apoiar o discurso do Deputado 
Geraldo Rezende, em que S. Exa. tece comentários precisos a 
respeito da nova mentalidade do Governo do Estado, quanto a 
encarar de frente a questão da evasão de rendas em nosso 
Estado, causada por uma ação tributária voraz que realmente 
tem ocorrido em Minas Gerais nos últimos anos. Já dissemos, 
por várias vezes, e seria até desnecessário repetir, que o 
nosso Estado tem perdido indústrias, empregos e muita renda 
para os Estados vizinhos. Esta semana. o Governo enviará à 
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Casa um projeto de lei que nos dará a oportunidade ímpar de 
debater o assunto e aperfeiçoá-lo. Vamos procurar fazer com 
que Minas Gerais se torne mais competitiva em relação aos 
outros Estados. 
Sr. Presidente, quero ainda lembrar que est~ noite 

estaremos reunidos, nós Deputados do Norte de Minas, para um 
debate claro e aberto, sem nenhuma linha ideológico-
partidária, a respeito das ações do Governo naquela região 
de nosso Estado. A importância dessa reunião pode ser medida 
por fatos como este: no último dia 15, o DER-MG determinou a 
paralisação de obras verdadeiramente importantes para aquela 
região, obras cruciais para o seu desenvolvimento. 
Vamos analisar todas as atitudes do Governo e procuraremos 

um consenso, uma forma de realmente mostrarmos a ele a nossa 
responsabilidade e a nossa representatividade. Entendemos 
que o Governo do Estado tem acertado, é um Governo sério, 
que tem procurado estar presente em todas as regiões de 
Minas Gerais, que não tem medido esforços no sentido de se 
deslocar para o interior de Minas e, com isso, tem garantido 
um apoio fundamental do povo do Estado. 
Acreditamos no Governador Eduardo Azeredo, nos seus 

propósitos e nas suas ações políticas e administrativas. 
Acreditamos que Minas Gerais, com Eduardo Azeredo, alcançará 
o espaço de que precisa e merece e no qual deveria estar há 
muito tempo no cenário nacional. 
Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção para a saúde 

pública no Estado. Acompanhamos, recentemente, o Secretário 
da Saúde, Dr. José Rafael Guerra, em sua visita a alguns 
municípios do interior. Consideramos o Sr. Secretário um 
homem que tem se preocupado em demasia com a situação da 
saúde pública do nosso Estado. Entretanto, ele se encontra 
impossibilitado de exercer plenamente todas as suas ações 
políticas e administrativas, isto é, executar plenamente o 
seu plano de governo á frente dessa importante secretaria, 
tal é a situação do seu orçamento. Minas Gerais recebe do 
SUS pouco mais de R$60.000.000,00 por mês, e esse dinheiro 
dá exatamente para pagar aos hospitais e aos profissionais 
que atuam na área de saúde, sobrando praticamente nada para 
o investimento no setor de saúde. 

Recentemente, tivemos duas noticias: a primeira, de que o 
Governo do Estado está acudindo a Santa Casa de Belo 
Horizonte, repassando recursos da ordem de R$6.000.000,00, 
na proporção de R$500.000,00 por mês. Aplaudimos essa 
atitude do Governo, mas gostaríamos de lembrar que na mesma 
situação em que se encontra a Santa Casa de Belo Horizonte 
encontram-se mais de 2 mil hospitais no Estado de Minas, 
absolutamente inadimplentes, absolutamente sem condições de 
proporcionar ao nosso povo uma medicina de alto nível. Basta 
dizer que os últimos reajustes da tabela do Governo Federal 
ocorreram em julho de 1994. Portanto, a partir dessa data -
quase um ano - os hospitais conseguem sobreviver ás custas 
de uma tabela altamente defasada. 

Agora, para completar o estado de caos e de calamidade, o 
Ministro da Saúde diminuiu em 27% o número de Autorizações 
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de Internamento Hospitalar - AIHs. O Município de Montes 
Claros contava com 4.800 AIHs por mês, e esse número foi 
reduzido para 3.370 AIHs. Isso está acontecendo em todo o 
Estado de Minas Gerais, pois é o plano de ação do Governo 
Federal. Entretanto, o mais importante é que o Governo 
encontre uma forma de financiar o setor de saúde pública do 
nosso País, pois todo mês é um desespero total, todo mês é 
aquela correria para que o Ministro da Saúde consiga o 
dinheiro para pagar os hospitais, para pagar aos médicos e 
para custear os medicamentos. Infelizmente, o que estamos 
observando é uma política desordenada do Governo Federal no 
setor da saúde pública, e isso tem se refletido nos Estados, 
principalmente no Estado de Minas Gerais. 

~ 
~ 

A Comissão de Saúde - representada por mim, Deputado Carlos 
Pimenta, e pelos Deputados Marco Régis, Luiz Antônio Zanto, 
Jorge Hannas e Jorge Eduardo de Oliveira- irá promover um 
amplo debate sobre a situação da saúde pública de Minas 
Gerais. Vamos convidar pessoas ligadas ao Governo Federal e 
ao Presidente da Comissão de Securidade Social da Câmara 
Federal e também representantes do Ministro para que 
possamos ter acesso à programação de saúde, porque nós, 
Deputados médicos desta Casa, quando chegamos às nossas 
bases, somos cobrados a respeito da saúde e não temos 
argumentos nem esclarecimentos a prestar ao povo mineiro. 
Basta que possamos analisar o que acontece, :-;ncipalmente 
nas cidades pequenas. A maioria dos distritc~ que vão se 
emancipar não conta sequer com atendimento básico no setor 
de saúde. Geralmente, o prefeito compra uma ambulância nova 
e transfere o problema para as cidades vizinhas. Temos uma 
grande responsabilidade, temos que analisar a saúde à luz 
das emancipações que esta Casa vai fazer. Não basta 
emancipar, temos que dar condições para que esses distritos 
possam sobreviver. 

Encerro, Sr. Presidente, fazendo esse apelo aos Deputados 
para que compareçam e cobrem do Secretário de Saúde. que é 
um homem aberto ao diálogo, soluções para o Estado c Minas 
Gerais. A saúde pública de Minas Gerais está uma cal2~idade. 
o que aconteceu na Santa Casa acontece em todos os hospitais 
de Minas Gerais. Não podemos nos furtar a esse momento 
cívico. A Assembléia precisa integrar-se na questão da saúde 
pública e assumir a sua parceria junto ao Governo Estadual. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dé~utado Durval Ângelo. 
o Deputado Durval Ângelo- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

a Câmara Municipal de Manhumirim, Leste de Minas, deu um 
exemplo de postura ética, acolhendo uma denúncia 
suprapartidária, protocolada na Câmara por Vânia Lúcia 
Silva, filiada ao PTB, Israel Januário da Silva, Presidente 
do PT, Antônio Azevedo Mendes, Presidente do PMDB, José 
Paulo Gama, Presidente do PDT e Eduardo José Pinto Miranda. 
filiado ao PTB. Esses cinco partidos, três, através de seus 
presidentes e dois, através de filiados, membros de 
diretórios, protocolaram uma denúncia contra o Prefeito 
local, Sr. Antônio Cesário Franco, o Nico Franco. A denúncia 
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desses cidadãos de Manhumirim foi feita contra o Prefeito 
por ele_ ter omitido irregularidades na sua segunda gestão 
f~ent~ a_ ~refeitura. Entre essas irregularidades constam: 
d1str1~u1çao d~ . lotes e imóveis públicos sem leilão, a 
prot~gldos POl1t1cos eram lotes valorizados para comércio, 
em ~r~a central do município e superfaturamento de 
refe1çoes. Para se ter uma idéia, no ano passado. no mês de 
nove~b~o. o Prefeito pagou de refeições o equivalente a 30 
refe1çoes para cada cidadão do município. Além disso, houve 
paga~en~o_de horas extras e valores a mais para determinados 
func~onar1o~. principalmente para os que ocupavam cargos de 
conf1ança_v1nculados ao Prefeito e ao PFL local. 
Es~a_denun~ia foi acatada por unanimidade, pela Câmara 

Mun1~1pal. 1nclusive por seu Presidente. o Vereador do PFL, 
part1d~ do Prefeito, que desempatou favoravelmente pela 
formaç~o ~ada comissão processante. 
A com1ssao processante foi formada tendo como relator o 

Veread?r João Sanches Ferreira, do PT, que imediatamente 
determ1no~. depois de publicada a matéria no "Minas Gerais", 
a suspensao do_mandato do Prefeito por 90 dias, conforme 
estabelece o r1to processual da Lei Orgânica Municipal e do 
Regimento Interno dessa Casa. 
O ~r~f~ito, _inicialmente, durante alguns dias, fugiu do 

mun1c1plo, nao podendo ser citado em virtude de seu 
af~stament?. No último dia 10. tivemos lã um ato público com 
ma1s_de m11 pe~soas, com a ~articipação conjunta de cinco 
part~dos envolv1dos na cassação do Prefeito, e contando 
tambem com a presença do Deputado Federal Genésio 
Bernardino, do PMDB. 

Esse ato público foi um despertar na cidade, mostrando a 
toda a população que o envolvimento do Prefeito era sério. 
Na segunda~feira seguinte, o Prefeito foi afastado e seu 
vice, Sr. Aureo Darli Henriger, assumiu a Prefeitura. 
.Pasmem os Srs. Deputados com o fato de que, após o Sr. 
Aureo ter assumido a Prefeitura e ter colocado em aberto 
toda a documentação para ser feito levantamento de dados e 
ser tomada alguma providência, as descobertas estão sendo 
estarrecedoras. Além de pagamentos irJevidos, foram 
encontradas notas fiscais fantasmas. nota: ~iE:ais frias, 
provando que realmente tinha-se instalado na Pr,"eitura uma 
verdadeira corja de ladrões e mafiosos, com mui:. oouco zelo 
para com o dinheiro público. 
Queremos apoiar a Câmara Municipal de Mannumirim, na 

certeza que a partir desse ato em favor da ética na 
política, o município terá uma nova direção e orientação 
política. Que seja, portanto, elogiado e apoiado. 
Queremos registrar, também, que o Prefeito recorreu da 

decisão da Câmara com pedido de liminar à justiça local, 
tendo lhe sido negada essa concessão, dadas as exigências e 
provas cabais que estão inseridas no processo. 
Após o término do trabalho da comissão processante, vamos 

trazer o seu resultado, porque julgamos necessária essa 
varredura no nosso Pais, onde a política tem que resgatar 
princípios éticos, tem de ser voltada para a vida, para a 
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justiça, e não para manter privilégios pessoais ou de 
poucos. Parabenizamos a Câmara Municipal de Manhumirim por 
essa un1ao suprapartidária, em que cinco partidos da cidade 
resgataram a credibilidade e a dignidade do poder público. A 
todos eles a certeza de que esse ato terá repercussão total 
e o povo passará a acreditar mais nos políticos eleitos por 
eles. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glycon Terra 
Pinto. 

O Deputado Glycon Terra Pinto - Sr. Presidente. Sras. e 
Srs. Deputados, há muito tempo, a reg1ao do vale do 
Jequitinhonha sofre as agruras de uma inclemente estiagem, 
fato que tem se agravado desde a década de setenta. Em 1995, 
mais do que nunca, sua população padece os efeitos terríveis 
do fenômeno, que vem se acentuando nos últimos três anos. 
Pequenos rios e córregos secaram de vez. As escolas 
suspenderam as atividades, pois sem água não há condições 
mínimas de higiene. Sem merenda escolar, numerosas crianças 
do vale passam fome, literalmente. 

Mais de 60% do gado morreu, e as perdas agrícolas são 
verdadeiramente catastróficas. Cerca de 40% da lavoura de 
café está destruída, e os levantamentos revelam que 
praticamente toda a lavoura de milho e feijão foi arruinada. 

Nessas condições, os pequenos agricultores não conseguem se 
agüentar. Desamparados pelos poderes públicos, tendo perdido 
suas colheitas e, muitas vezes, sem meios para saldar suas 
dívidas, preferem deixar as terras e procurar nova 
oportunidade de ida em outros lugares. Em vão pediram 
insistentemente ~~s órgãos governamentais máquinas e 
equipamentos para a abertura de poços, construção de 
pequenos açudes e providências semelhantes. Não foram 
atendidos. Entregues à própria sorte e desesperados, muitos 
colonos, assentados pelos programas de Ministério da Reforma 
Agrária ou pela RURALMINAS, acabam deixando para trás um 
sonho acalentado a vida inteira - possuir terra própria -. 
sonho que agora se transformou em pesadelo. E com razão, 
pois não tiveram dos órgãos competentes o amparo necessário 
para consolidar o domínio de suas glebas e fazê-las 
produzir. 

Dessa maneira. mais uma vez o fantasma do êxodo rural 
assombra nosso homem do campo e ameaça toda a sociedade com 
as seqüelas decorrentes do inchaço dos centros urbanos. 

Sob o sol ardente de 40 graus, mulheres, crianças e idosos 
unem-se em oração, suplicando aos céus que mandem chuvas 
para aliviar seus sofrimentos. 

os Municípios de Pedra Azul e Medina, particularmente, 
locais onde obtivemos significativa votação nas últimas 
eleições e onde temos inumeráveis amigos, sofreram duramente 
as conseqüências da prolongada estiagem. 

Em Pedra Azul, o riacho São Francisco, que fornece água 
para o abastecimento da cidade, simplesmente secou. Só um 
poço, localizado a 50km de distância, tem condições, 
presentemente, de atender às necessidades da população. Foi 
decretado o estado de emergência. 

~----------------------------------------------~ 
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Em Medina. a situação não é melhor. A cidade só se mantém 
abastecida de água graças ao fornecimento precário de 
caminhões-pipa, oriundos de Itaobim. A estação rodoviária, 
normalmente muito movimentada, pois acolhe veículos que 
transitam para o Norte e o Sul do Pais. está fechada. Quase 
todas as escolas suspenderam suas atividades. O posto de 
saúde, unidade essencial numa região tão carente, não pode 
atender a mais ninguém. O estado de emergência também 
vigora. 
A situação é dramática e calamitosa. 
Até aqui os Governos Estadual e Federal pouco fizeram de 

concreto para solucionar os problemas angustiantes dessa 
região. As esperanças que as comunidades do vale do 
Jequitinhonha, o tristemente denominado "vale da miséria", 
depositam nos poderes públicos do Estado e da União se 
esvaem como bolhas de sabão, mas novas esperanças ressurgem 
neste novo Governo. 

Em muitos aspectos a região é mais carente do que o próprio 
sertão nordestino, considerado o maior bolsão de miséria 
deste Pais. O vale é extremamente pobre, com gravíssimos 
problemas nas áreas de saúde, irrigação, educação, energia, 
transportes, alimentação, além de ser fonte permanente de 
retirantes arruinados, que constituem grupos marginais a 
perambular pelas cidades de maior porte. 
Recebemos recentemente um dramático apelo de representantes 

dos Municípios de Pedra Azul e Medina. solicitando nossa 
intervenção junto às autoridades governamentais para que 
voltem seus olhos para o vale do Jequitinhonha, visando a 
solucionar as dificuldades que afligem essa gente tão 
desamparada. 

Os problemas são complexos e de difícil solução. Quanto a 
isso não temos dúvida. Os de natureza estrutural requerem a 
formulação de políticas de médio e longo prazo. Mas os 
conjunturais exigem resposta imediata. Há que se salvar a 
popula:ào daquela região, e alguma coisa tem de ser feita 
sem de ongas, já e agora. 
A curto, médio ou longo prazo, todas as questões do vale do 

Jequitinhonha podem ser resolvidas. Mas é preciso que haja 
uma efetiva vontade política de encarar de frente os 
desafios representados por aquela porção de Minas Gerais. 
Fazemos, pois, um apelo ao Exmo. Sr. Governador, Dr. 

Eduardo Azeredo, para que ele com sua costumeira 
sensibilidade social, providencie, de imediato, a nomeação 
de uma comissão especial para estudar, "in loco", a 
realidade da região e apresentar alternativas para redimir 
os nossos irmãos de seu sofrimento prolongado. 

Como representantes do povo e como cristãos, não podemos 
ficar inertes diante de tão angustiante quadro. vamos nos 
unir para que tenhamos algo de efetivo a oferecer para 
solucionar o drama dos mineiros do vale. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob. 
O Deputado Ibrahlm Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
-Lê requerimento em que solicita se oficie ao Diretor-

Geral do DNER com vistas à sinalização do Viaduto Del Rei, 
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ou "Viaduto das Almas", na BR-040. A justificação desse 
requerimento é a que se segue: 

"Todos os motoristas que trafegam pela BR-040 conhecem a 
má-fama do referido trecho da estrada, infelizmente 
apelidado de "Viaduto das Almas", devido às numerosas 
vítimas fatais nos lamentáveis acidentes que ali ocorrem. 

A ponte estreita e longa sobre o despenhadeiro não compc-ta 
o tráfego em mão dupla, principalmente se se levar em c:~ta 
o volume de carretas e caminhões que passam com regularidade 
pelo local. 
Sugerimos a colocação de sinais, que reduziriam em muito o 

perigo, prevenindo contra sinistros futuros e protegendo a 
vida de motoristas e passageiros. 

Por isso é que solicito a solidariedade dos Deputados e 
desta Casa Legislativa a essa urgente providência, que 
merecerá, com certeza, o aplauso dos mineiros e dos usuários 
daquela estrada federal.". 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1a Fase 

Abertura-de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, 

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

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Mauri Torres - afastamento da Liderança do PMDB (Ciente. 
Publique-se. Cópia às Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio 
às Comissões.); Antônio Júlio- falecimento do Prof. Mozart 
Campos Moreira; Marcelo Gonçalves (2) - falecimento da Sra. 
Maria Luíza Belisário Mediano e do Sr. Vandir Pacheco, em 
Pedro Leopoldo; e Paulo Schettino- falecimento da Vereadora 
Edméia Duarte d~ Oliveira Braga, em Betim (Ciente. Oficie-
se.); pela Comissão de Meio Ambiente -aprovação, na 15ª 
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nQs 109/95, do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, e 139/95, do Deputado João 
Batista de Oliveira; pela Comissão de Educação- aprovação, 
na 10ª Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nQs 31/95, do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos; 144/95, do De~utado José 
Bonifácio, e 180/95, do Deputado Wanderley Avila; pela 
Comissão de Política Energética -aprovação, na 7ª Reunião 
Ordinária, do Requerimento nQ 437/95, do Deputado Dimas 
Rodrigues (Ciente. Publique-se.); e pela Comissão Especial 
para Proceder a Estudos Que Permitam a Avaliação da Real 
Extensão do Problema da Violência Perpetrada Contra a 
Mulher, em Todo o Estado de Minas Gerais - encerramento de 
seus trabalhos e encaminhamento, nos termos do art. 115, I, 
do Regimento Interno, de seu relatório final. aprovado em 
13/6/95 (Ciente. Publique-se.). 
- O mencionado relatório final é o seguinte: 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA PROCEDER A ESTUDOS 
QUE PERMITAM A AVALIAÇÃO DA REAL EXTENSÃO DO PROBLEMA DA 
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VIOLÊNCIA PERPETRADA CONTRA A MULHER EM TODO O ESTADO DE 
MINAS GERAIS* 

1 - Constituição e objetivos 
2 - Composição 
3 - Programação dos trabalhos 
4 - Depoimentos colhidos 
5 - Documentação 
6- Delimitação do problema 
7 - Recomendações 
8 - Conclusão 
9 - Anexo 
Membros da Comissão: efetivos - Deputados Bonifácio Mourão, 

Maria Olívia, Miguel Martini, Almir Cardoso (relator) e Elbe 
Brandão; suplentes Deputados Antônio Andrade, Miguel 
Barbosa, João Leite, Ivo José e Marcelo Gonçalves. 

1 -Constituição e objetivos 
Esta Comissão Especial da Assembléia Legisla:iva foi 

constituída a partir de requerimento da Deput&:a Elbe 
Brandão, deferido na reunião ordinária realizada em 8/3/95, 
com o objetivo de se proceder a estudos que permitam a 
avaliação da real extensão do problema da violência 
perpetrada contra a mulher em todo o Estado. 

2 - Composição 
Para compor a Comissão Especial foram designados, como 

membros efetivos, os Deputados Bonifácio Mourão, Maria 
Olívia, Miguel Martini, Almir Cardoso e Elbe Brandão e, como 
suplentes, os Deputados Antônio Andrade, Miguel Barbosa, 
João Leite, Ivo José e Marcelo Gonçalves. 
Instalada a Comissão em 29/3/95, foram eleitos os Deputados 

Bonifácio Mourão e Maria Olivia como Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, sendo designado relator o 
Deputado Almir Cardoso. 

3 - Programação dos trabalhos 
Para proceder aos estudos necessários à avaliação do 

problema, a Comissão solicitou a órgãos e entidades civis a 
indicação de pessoa de seus quadros para acompanhar todas as 
reuniões. Atendida a solicitação, foram indicados o Bel. 
Luiz Carlos Gonçalo Elói, pelo Tribunal de Justiça; a Sra. 
Maria Izabel Ramos de Siqueira, pelo Movimento Popular da 
Mulher; a Bela. Olívia de Fátima Braga Mello, Delegada da 
Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, pela 
Secretaria da Segurança Pública; e a Sra. Benilda Regina 
Paiva de Brito, pela Coordenadoria dos Direitos Humanos e 
Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte. 
A Comissão decidiu ainda pelo encaminhamento de convites a 

pessoas que pudessem prestar informações a respeito da 
violência contra a mulher na Capital e no Estado. 
Definiu-se, quando da instalação da Comissão, que suas 

reuniões ordinárias se realizariam todas as terças-feiras, 
às 9 horas, sendo esse horário, posteriormente, alterado 
para as 15 horas. Como objetivo de se apurar melhor o 
problema, a Comissão teve o seu prazo prorrogado por 30 
dias, perfazendo um total de 90 dias de funcionamento. 

4 - Depoimentos colhidos 
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Ora. Elaine Matozinhos, Diretora da Delegacia 
Especializada de Crimes contra a Mulher; 2- Prof. Emerson 
Tardieu Aguiar Pereira Júnior, Coordenador do Projeto Um 
Espaço para a Mulher; 3 - Vereadora Neusa Santos, de Belo 
Horizonte; 4 - Deputada Federal Maria Elvira; 5 - Sra. Maria 
de Lourdes Prata Pace, Presidenta do Conselho Estadual da 
Mulher; 6- Dr. Luiz Carlos Gonçalves Elói, representante do 
Tribunal de Justiça; 7 Sra. Maria Izabel Ramos de 
Siqueira, representante do Movimento Popular da Mulher; 8 -
Ora. Olívia de Fátima Braga Mello, representante da 
Secretaria da Segurança Pública; 9- Sra. Benilda Regina 
Paiva de Brito, representante da Coordenadoria dos Direitos 
Humanos e Cidadania da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte; 10- Sra. Neli Martins de Souza, representante da 
Pastoral da Mulher Marginalizada. 

5 - Documentação 
Os documentos trazidos como subsídios para os estudos, por 

iniciativa de convidados ou a requerimento de membros da 
Comissão, são os seguintes: 

1 Relatório dos trabalhos realizados pela 
Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal 
Horizonte, em 1992, para apurar assassinatos e 
contra a mulher em Belo Horizonte. 

Comissão 
de Belo 

violência 

2- Relatório da bancada parlamentar brasileira sobre a 
reunião preparatória promovida pela ONU, em Nova Iorque, com 
vistas à II Conferência Mundial da Mulher. 

3 - Relatório da Coordenadora dos Direitos Humanos e 
Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte. 

4 - Pronunciamento do Prefeito Municipal de Belo Horizonte, 
Dr. Patrus Ananias de Souza, no Dia Internacional da Mulher. 
5- Documento final do Encontro de Políticas Públicas para 

a Mulher, realizado pelo Conselho Esta:ual da Mulher, em 29 
e 30 de agosto de 1993. 

6 - Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, na parte 
relativa à família, à criança, ao adolescente, ao ido~: e ao 
portador de deficiência. 

à 
de 
da 

7- "Projeto Cidadania da Mulher'', documento relativo 
criação da Casa A~-igo para Mulheres em Situação 
Violência, da Secr~:aria de Desenvolvimento Social 
Prefeitura de Belo Horizonte. 

8 "Mulheres Mineiras rumo a Pequim", documento da 
Coordenadora dos Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura 
de Belo Horizonte. 

9 - Levantamento dos processos em andamento no Estado, 
relativos a crimes cometidos com violência contra a mulher 
(documento do Tribunal de Justiça). 
10- "Mulheres em Situação de Viol~ncia", documento do 

Movimento Popular da Mulher. 
11 -Debate sobre a violência contra · mulher (documento do 

Comitê Flaviana Paula Vieira). 
12- Revista "Plural", da Faculdade de Ciências Humanas da 

FUMEC, contendo a apresentação do Projeto Um Espaço para a 
Mulher - em busca da Cidadania. 
6- Delimitação do Problema 
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O fato de se constituir esta Comissão, na esfera do Poder 
Legislativo Estadual, para proceder a estudos que permitam a 
avaliação da real extensão do problema da violência 
perpetrada contra a mulher, por si só realça a gravidade da 
situação. 

De acordo com o requerimento formulado pela Deputada Elbe 
Brandão, a Comissão, no início dos trabalhos, achou por bem 
delimitar o seu campo de atuação, apurando a violência 
sexual e doméstica que vitima a mulher mineira. 

Pode-se concluir ao final dos trabalhos, por meio da 
análise dos depoimentos e dos dados estatísticos juntados 
aos autos da Comissão, que a violência ultrapassa muito os 
limites do lar, tornando-se problema de ordem pública. 
A atuação do Estado como um todo e a conjugação de esforços 

dos diversos segmentos sociais são de fundamental 
importância para a reversão da curva que aponta um índice 
crescente de violência contra a mulher. 
A matéria tem sido objeto de estudos que mostram, com 

clareza, a direção a ser seguida. A falta de vontade 
política para a consecução dos objetivos. porém, faz com que 
o quadro se torne cada vez mais desalentador. 
Segundo pesquisa realizada pelo Tribunal de Justiça, dos 

115 mil processos criminais em andamento no Estado, 17.625 
se referem a crimes praticados contra a mulher, o que 
representa 15% dos casos. 
Considerando-se a faixa etária, concluiu-se que 47% dos 

crimes praticados contra a mulher atingem a população 
infanto-juveni 1 (até 18 anos). 
Nos crimes de lesões corporais e 

vezes o réu é marido, companheiro 
vítima, ocorrendo, freqüentemente, 
próprio pai. 

estupro, na maioria das 
ou parente próximo da 

o estupro praticado pelo 

Nos crimes praticados contra a mulher, apurou-se que a 
maior incidência é de lesões corporais, com 41,55% dos 
casos; de homicídios, cometidos em sua maioria contra 
mulheres na faixa etária entre 18 e 35 anos e 
correspondentes a 13,92% das ocorrências; e de estupros. que 
atingem 11,88% do total. 
A partir do estudo estatístico do atendimento na Delegacia 

Especializada de Crimes Contra a Mulher, realizado pelo 
Prof. Emerson Tardieu Aguiar Pereira Júnior, verificou-se 
que, nas denúncias encaminhadas. quatro categorias também 
sobressaíam: lesão corporal. ameaça, estupro e sedução. 
Ressalte-se que o estudo referido concluiu que, de 1985 até 

hoje, a Delegacia realizou 30 mil atendimentos, número 
considerado muito baixo, pois o total de agressões deve ter 
girado em torno de 100 mil, apenas nesta Capital. 
A avaliação dos dados estatísticos possibilitou, inclusive, 

o levantamento do perfil psicológico dos agressores, 
detectando-se a enorme influência do álcool come fator 
determinante e motivacional da agressão à mulher, o que 
explica, em parte, o aumento das ocorrências nos feriados e 
finais de semana. 
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A inexistência de abrigos para a mulher é fator que ir:uz, 
nessas situações, a novas agressões e até mes~J a 
homicídios. 
Quanto à expectativa dos agressores em relação à denúncia, 

85% deles acreditam que entrarão em acordo com a vítima, e 
apenas 12%, que poderão ser processados. 

Por outro lado, quando tais incidentes 
conhecimento do poder público, observa-se 
reincidência cai em 70%, o que leva a 
fundamental a instalação de abrigos e 
efetiva dos órgãos de segurança pública 
finalidade de coibir esses abusos. 

são levados ao 
que o nível de 
concluir que é 

a presença mais 
do Estado, com a 

Somente essas providências permitirão retirar o nosso 
Estado da incômoda e vergonhosa situação de apresentar um 
dos maiores números de queixas em delegacias de mulheres no 
País. Segundo dados apresentados pelo Centro de Defesa dos 
Direitos da Mulher, em 1986, Belo Horizonte registrou um 
total de 4.159 ocorrências, enquanto cidades muito maiores, 
como a Grande São Paulo e o Rio de Janeiro, apresentaram. 
respectivamente, 2.434 e 443. 

Não podemos deixar de lado a especificidade da situação da 
mulher negra. No que diz respeito às relações de tra:alho, a 
diferença de sexo caminha lado a lado com a questão ~acial. 
Segundo o IBGE, considerando-se a média salarial do País, os 
homens brancos ganham 6,3 salários mínimos, e os negros e 
pardos, 2,9. As mulheres brancas recebem 3,6 salários 
mínimos. ao passo que as negras e pardas ganham 1,7. 

Esse dado vem reafirmar que a mulher negra apresenta suas 
especificidades, sofrendo não só o preconceito em razão do 
sexo como ainda a discriminação racial. 

Hoje, as mulheres negras que trabalham estão exercendo 
atividades manua~~- Oitenta e sete vírgula cinco por cento 
das negras ~êm rendimento inferior a 3 salários mínimos, e 
48% de todos ~s analfabetos brasileiros são mulheres negras. 

É necessár portanto, conclamar as autoridades dos 
Poderes Executivo. Legislativo e Judiciário para a adoção 
das medidas que constam na conclusão deste relatório e que 
demandam, em grande parte, a alocação de recursos, a 
implementação de programas e a capacitação de profissionais. 
Constata-se, de modo unânime, a necessidade da instalação 

de albergues com o objetivo de apoiar, em caráter 
emergencial e provisório, as vítimas de violência que se 
encontrarem psíquica e fisicamente sob ameaça. 

Mais que isso, há necessidade da implantação de hospitais 
com assistência integral à mulher, abrangendo o atendimento 
ginecológico, os cuidados pré e pós-natais, a prevenção do 
câncer, o planejamento familiar e outros aspectos; e de um 
redirecionamento dos serviços prestados pelos postos de 
saúde. 

As delegacias especializadas no atendimento das mulheres, 
em número aquém do necessário, funcionam em instalações 
precárias, sem os elementos humanos, técnicos e materiais 
que lhes possibilitem a realização de um trabalho à altura 
das necessidades da população. 
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Esse quadro dificulta a realização dos inquéritos e a 
produção das provas necessárias à condenação dos agressores 
em tempo hábil, além de desencorajar as vitimas a procurar 
uma delegacia de policia, em face dos constrangimentos 
naturais que envolvem a agressão. 

No campo educativo, não se observa a realização de 
campanhas públicas de esclarecimento da comunidade acerca 
dos direitos da mulher e, muito menos, das garantias que o 
Estado pode e deve lhes assegurar. 

Na órbita do Poder Judiciário, as reclamações são 
generalizadas quanto à morosidade no andamento dos processos 
e à inexistência de número suficiente de cargos de Juiz de 
Direito em todo o Estado e de varas criminais, sobretudo das 
especializadas no julgamento de denunciados por crimes 
contra os costumes, principalmente na Comarca de Belo 
Horizonte. Tais observações têm total fundamento, 
considerando-se que, na Alemanha, há 1 Juiz para cada 3.500 
habitantes; na Itália, 1 para cada 7.700 habitantes, e, no 
Brasil, 1 para cada 30 mil habitantes, número do qual. 
infelizmente, o Estado de Minas Gerais está muito próximo. 
Das 302 comarcas do Estado, 21 ainda não foram instaladas. 
Existem, além disso, 31 varas cuja instalação ainda está 
pendente, no interior. E, em Belo Horizonte, restam 17 
varas, já criadas, na mesma situação. 
Cogita-se, ainda, na instalação dos Juizados Especiais, 

previstos na Constituição Federal e na Lei Complementar nQ 
38, de 1995 (Lei de Organização Judiciária do Estado de 
Minas Gerais), aproximando o Poder Judiciário das 
comunidades mais carentes e proporcionando maior celeridade 
na prestação jurisdicional. 
Evidencia-se, ainda, a necessidade da reestruturação das 

Varas de Família e da Vara da Infância e da Juventude, 
dotando-as de número suficiente de profissionais para dar à 
mulher assistência jurisdicional, social e psicológica. Para 
tanto, faz-se necessário o repasse de recursos suficientes 
para o Poder Judiciário, cuja adequada previsão há de ser 
feita na próxima Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
O Poder Legislativo, por sua vez, tem padecido do vicio da 

1nercia e não renova as normas jurídicas. obrigando a 
sociedade a viver sob a égide de uma legislação arcaica, 
editada, muitas vezes, nos primórdios do século que se finda 
e não condizente com a realidade atual. Não bastasse toda a 
violência que vitima a mulher na sociedade, esta tem, ainda, 
para, pretensamente, protegê-la, essa legislação anacrónica, 
totalmente incompatível com a nossa atualidade. 

Em que pese fato de a Constituição da República assegurar a 
igualdade dos direitos e das obrigações entre homens e 
mulheres, o que se verifica, no âmbito da legislação 
ordinária, é uma afrontosa discriminação da figura feminina. 
A inclusão do estupro entre os crimes contra a liberdade 

sexual tem motivado críticas de toda ordem. dada a 
conjugação de violência física e moral que acomete as 
vítimas do delito. Esta Comissão e todos os foros onde se 
debate a questão da mulher no País são unânimes em 
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preconizar a alteração da legislação penal, inserindo-se o 
estupro no capitulo relativo aos crimes contra a pessoa. 
Também tem sido motivo de controvérsia o fato de que o 
c~iminoso, nesse caso, somente virá a responder pelos seus 
a:Js caso a vitima manifeste esse desejo, mediante a 
apresentação da queixa. Conclui-se, diante da situação, que 
a lei preserva, sobretudo, os costumes, a família, a 
sociedade, em detrimento da integridade física da mulher. 
Essa situação jurídica deriva de uma lei que data de 1940, 
ainda plenamente em vigor, sendo mister a manifestação desta 
Comissão, diante do Congresso Nacional, visando a uma 
redefinição que proporcione, inclusive, a capitulação do 
estupro com penas mais severas. 

Outro aspecto relevante, também subestimado pela 
legislação, diz respeito ao incesto. A prática sexual en~-e 
parentes consangüíneos é, de qualquer modo, repugnar· 
Nossa lei penal, contudo, ao dispor sobre o tema, consia~~, 
o incesto apenas como caso de aumento da pena relativa aos 
delitos que se encontram sob o título de "Crimes contra os 
Costumes", no Código Penal brasileiro. Emerge, pois, a 
necessidade de uma redefinição dos crimes ditos contra os 
costumes, expurgando-se da lei, ainda, expressões 
anacrónicas, tais como "mulher honesta", readaptando-se 
tipos penais classificados como sedução, rapto, 
favorecimento da prostituição, ato obsceno, que já não se 
ajustam à realidade social, da forma como se encontram 
redigidos. 
Outra necessária adaptação encontra-se no campo da 

legislação civil, especialmente cc~ a promulgação da 
Constituição da República editada em 1988. A exemplo da 
legislação penal, o Código Civil brasileiro também e um 
instrumento jurídico que se perdeu no tempo. Relativamente 
ao problema da mulher, apenas a título de exemplo, cabe 
esclarecer que a referida lei ainda faculta ao marido a 
possibilidade da dissolucão do casamento ante a constatação 
do defloramento da mulhe· O referido diploma legal faculta, 
ainda, a deserdação da 'ilha que vive na casa paterna, no 
caso de sua desonestidaoe. Mais que isso, erige à categoria 
de norma jurídica a possibilidade do dote, assegurando ao 
marido o direito de administrá-lo, recebendo os seus frutos. 

As citações acima são trazidas à colação apenas a título de 
exemplo, para certificar, sem sombra de dúvida, o arcaísmo 
da nossa legislação relativamente à mulher e a necessidade 
de esforços para se viabilizarem as urgentes reformas, 
tarefa de responsabilidade exclusiva do Poder Legislativo. 

Somente com a conjugação de esforços por parte de todos os 
que possuem um dever para com a sociedade, ocorrerão as 
mudanças cogitadas, e poderemos vislumbrar melhores dias 
para os que sofrem com a ignorância e a selvageria dos que 
possuem, antes de tudo, uma convicção absoluta acerca da 
impunidade. 
7 - Recomendações 
Diante do exposto, esta Comissão entende que os altos 

índices de delitos praticados contra a mulher em nosso 
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Estado, bem como a gravidade das questões morais e legais 
envolvidas, estão exigindo uma ação urgente, decisiva e 
efetiva de todos os poderes públicos, nos níveis federal, 
estadual e municipal. 
Assim, a Comissão, após o exame criterioso das inúmeras 

sugestões a ela encaminhadas, apresenta a esta Casa 
Legislativa as seguintes recomendações e propostas de 
medidas de ação no âmbito dos Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário, as quais, em nosso entender, permitirão um 
adequado tratamento da questão. 
Distribuídas entre as esferas do poder, essas recomendações 

não abrangem apenas as ações de caráter repressivo; também 
enfocam a necessidade de o Estado desenvolver políticas 
públicas, especialmente nas áreas de educação, ação social, 
saúde, entre outras, as quais tratem da questão das relações 
entre os sexos e da efetiva emancipação da mulher enquanto 
ser humano e cidadã. 
Ressalte-se, ainda, que as recomendações a seguir 

apresentadas não se encontram relacionadas por ordem de 
prioridade. 
7.1- Recomendações no âmbito do Poder Legislativo 
1- Fiscalizar, sistematicamente, a aplicação das políticas 

públicas de apoio à mulher, estabelecidas no âmbito do Poder 
Executivo, e, em especial, as sugeridas por esta Comissão. 
2 - Desenvolver ações que assegurem o cumprimento das 

determinações legais relativas ao direito da mulher. 
3 - Apresentar proposições de lei que concorram para 

alterar o lamentável quadro de violência em geral e contra a 
mulher, especificamente, observado no Estado, hoje, bem como 
proposições de lei destinadas à melhoria dos serviços 
públicos relacionados a esse quadro. 
4 - Promover e articular, em âmbito nacional, um fórum 

destinado à discussão do problema da violência contra a 
mulher, à apresentação de propostas de ação governamental 
para a solução da questão e à discussão das propostas de 
alteração dos artigos dos Códigos Penal e Civil que tratam 
dos direitos da mulher. 
5- Assegurar, durante a realização das audiências públicas 

regionais e quando da votação do orçamento estadual, os 
recursos necessários para a construção de albergues, para o 
aparelhamento das delegz:ias especializadas, para a 
instituição dos Juizados especiais, bem como para as demais 
medidas sugeridas neste relatório. 
6 - Encaminhar cópias deste relatório à Presidência do 

Congresso Nacional e às lideranças partidárias nele 
instaladas, apelando para que sejam envidados todos os 
esforços para se editarem, com a brevidade possível, novo 
Código Penal e novo Código Civil, ou, pelo menos, para se 
reformular a legislação existente, adequando-a às 
necessidades atuais da mulher brasileira. 
7 - Encaminhar ao Congresso Nacional proposta de alteração 

do Código Penal que aumente a pena do crime de estupro, 
atualmente muito branda se se considerar a violência física 
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e moral sofrida pelas vítimas do delito, capitulando-o entre 
os crimes contra a pessoa. 

8 - Enviar ofícios às editoras e ao Conselho Nacional de 
Auto-Regulamentação da Propaganda - CONAR -, encarecendo a 
necessidade de se valorizar, nos livros e nas propagandas 
por eles editados, a mulher enquanto cidadã, trabalhadora e 
membro efetivo da sociedade brasileira. 
9 - Editar este relatório para ampla distribuição às 

entidades e aos órgãos públicos, aos meios de comunicação de 
massa e aos segmentos sociais relacionados com a defesa dos 
direitos da mulher. 
7.2- Recomendações no âmbito do Poder Executivo 
Segurança Pública 
1 - Criar delegacias especializadas de crimes contra a 

mulher em todas as cidades de grande e médio porte, com toda 
a infra-estrutura necessária ao desempenho dos policiais e 
dos setores de apoio de psicologia, defensoria pública e 
serviço social. 

2 - Criar casas de apoio, com serviços de acompanhamento 
psicológico, assistencial e jurídico, destinadas a acolher 
provisoriamente e em segurança mulheres vitimas de violência 
doméstica e seus filhos menores. 
3- Ampliar e aprimorar, em caráter de urgência, os 

serviços das atuais delegacias especializadas de crimes 
contra a mulher, equipando-as com toaos os recursos 
necessários a fim de se garantir maior eficácia e agilização 
de suas atividades. 
4- Ampliar o número de -~legacias especial~=adas de crimes 

contra a mulher na Comarc~ de Belo Horizonte. 
5 - Oferecer condições para o trabalho de organizações de 

apoio aos alcoólatras no interior das delegacias 
especializadas de crimes contra a mulher. 
6- Criar, em caráter de urgência, serviço de elaboração de 

autos de corpo de delito em todas as delegacias 
especializadas de crimes contra a mulher, no Estado. 

7 Promover, junto aos funcionários dos órgãos de 
segurança do Estado, campanhas de divulgação da violência 
sofrida pela mulher, dos seus direitos e das questões 
relativas às relações entre os sexos. 
8- Orientar os órgãos públicos ligados ao atendimento da 

mulher (delegacias, hospitais, conselhos, defensoria) para 
que procedam a anotações detalhadas das ocorrências que 
envolvam a mulher, encaminhando-as ao Conselho Estadué· da 
Mulher - mesmo nos casos em que não haja registro de queixa 
-, para que possam sut' ·jiar os trabalhos estatísticos, 
tornando mais completos :~ levantamentos acerca da violência 
contra a mulher. 
9 - Instituir efetivamente os plantões noturnos, de fins de 

semana e de feriados nas delegacias especializadas de crimes 
contra a mulher, com equipe técnica necessária à realização 
de suas atividades. 
10- Incluir no currículo dos cursos da Academia de Polícia 

conteúdos relativos aos direitos da mulher e às relações 
entre os sexos. 

1 
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Educação 
1 - Introduzir nos currículos das escolas fundamental e 

média conteúdos relativos às relações entre os sexos, aos 
direitos da mulher e à violência contra ela praticada. 
2- Desenvolver nas escolas públicas estaduais projetos 

específicos que proponham a realização de oficinas, 
pesquisa, teatro, jornais e outras atividades, com a 
finalidade de se discutir a violência nas relações sociais, 
em especial a perpetrada contra a mulher. 
3- Constituir equipes multidisciplinares integradas por 

pedagogos, psicólogos e assistentes sociais em todas as 
escolas públicas estaduais, com a finalidade de se 
desenvolverem atividades que permitam detectar, 
conscientizar, acompanhar e encaminhar crianças e 
adolescentes que convivam com problemas de violência 
familiar. 
4 - Desenvolver junto ao sistema educacional do Estado 

campanhas destinadas à prevenção da violência em geral e, 
especificamente, daquela praticada contra a mulher, e à 
divulgação de informações relat~vas aos direitos da mulher. 
Ação Social 
1 - Criar programas alternativos de capacitação para o 

trabalho e de apoio às atividades produtivas da força de 
trabalho feminina. 
2 - Criar programas destinados à absorção da produção 

informal e do trabalho artesanal e doméstico realizado pelas 
mulheres de baixa renda. 
3- Encaminhar à DRT cópia deste relatório, solicitando 

seja intensificada a fiscalização quanto à observância do 
dispositivo constitucional que proíbe a diferença de 
salários por discriminação de sexo (art. 7Q, XXX), 
especialmente nas zonas rurais do Estado, onde o trabalho da 
mulher é remunerado em valores inferiores aos do homem. 
4- Encaminhar à DRT ofício solicitando haja maior rigor na 

fiscalização das empresas denunciadas por prática 
discriminatória contra a mulher. 
Campanhas Educativas 
1- Desenvolver nos meios de comunicação, públicos e 

privados. campanhas de amplo alcance destinadas à divulgação 
de informações relativas aos direitos da mulher, 
especialmente quanto às si:uações em que esta é vítima de 
violência doméstica. sexual ou profissional. 
2- Promover campanhas púolicas incentivando a denúncia de 

delitos cometidos contra a mulher. 
3 - Promover campanhas voltadas para a conscientização da 

mulher, enfatizando-se a necessidade da busca permanente de 
sua independência económica e financeira, que lhe trará 
condições para superar situações de violência e de maus 
tratos impostas por pais e companheiros. 
Saúde 
Desenvolver trabalhos educativos nos postos de saúde, com 

vistas a orientar os seus usuários nas questões relativas às 
relações entre os sexos, à violência doméstica e à 
sexualidade. 
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Direitos da Mulher 
Regulamentar a Lei nQ 11.039. de 14/1/93, que impõe sanções 

a firma individual e a empresa jurídica de direito privado 
em cujo estabelecimento seja praticado ato vexatório e 
discriminatório contra a mulher. 
7.3- Recomendações no âmbito do 
1 - Promover maior agilidade e 

crimes contra a mulher, a fim de 
delituosas venham a ser punidos. 

Poder Judiciário 
eficácia no julgamento de 

que os autores de práticas 

2 - Criar mecanismos que facilitem o acesso da mulher a 
serviços gratuitos de justiça. 

3 Criar varas especializadas para julgamento dos 
infratores da lei penal no que diz respeit: aos crimes 
contra os costumes. 

4 - Implementar, em caráter de urgência, nas comarcas do 
interior e nos bairros das grandes cidades os juizados 
especiais previstos na Lei de Organização Judiciária do 
Estado de Minas Gerais. 
5 - Estender a todas as comarcas do Estado o serviço de 

orientação psicológica e assistencial da Vara da Infância e 
da Juventude. 

6 - Criar uma estrutura eficaz de apoio à Vara da Infância 
e da Juventude na Capital, para que ela funcione como um 
centro de reabilitação e orientação da criança e do 
adolescente e, mais, um centro de reabi 1 itação 
exclusivamente para menores do sexo feminino, com equipe 
multidisciplinar (médicos, psicólogos e assistentes 
sociais), para atendimento e orientação de crianças e 
adolescentes em situação de violência. 

7 - Criar plantão forense nos horários em que ainda não 
esteja implementado, para atendimento às delegacias, 
principalmente nos casos em que haja prisão. 
8 - Conclusão 
Concluídos os trabalhos, a Comissão compreende, no entanto, 

que a tarefa a que se dispõe não se encerra no ato de 
aprovação deste relatório. A divulgação ampla de seus 
resultados e o convite a que os demais Poderes compartilhem 
das preocupações desta Casa parlamentar :om a questão da 
violência contra a mulher e com a busca dé suas soluções são 
ainda tarefas a serem realizadas. 

Inúmeras recomendações constantes no relatório exigirão 
também atividades complementares. Destacam-se. 
especialmer·,. aquelas relacionadas com o fórum nacional 
sobre a . olência contra a mulher. a ser realizado 
preferencialmente este ano, bem como a análise dos dados 
estatísticos remetidos a esta Comissão, o que permitirá a 
execução das medidas propostas no relatório. 
Sugere-se a entrega de cópia deste documento aos 

Presidentes da Assembléia Legislativa e do Tribunal de 
Justiça, bem como ao Governador do Estado de Minas Gerais, 
com o apelo e a esperança dos membros desta Comissão 
Especial de verem concretizadas as propostas que resultaram 
do traoalho por eles realizado. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
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Bonifácio Mourão, Presidente - Almir Cardoso, relator 
Maria Olívia- Elbe Brandão. 
*- Os anexos mencionados foram publicados na edição do 

Diário do Legislativo de 23/6/95. 
-Publicado, inclua-se o relatório em ordem do dia. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio, 

em que solicita, nos termos dos arts. 244, VII e 141 do 
Regimento Interno, seja incluído em ordem do dia o Projeto 
de Lei nQ 46/95, de sua autoria, que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel ao Município de Resende Costa, uma 
vez que já se encontra esgotado o prazo para as comissões 
emitirem pareceres sobre a matéria, designando-se, na forma 
do art. 147, § 1Q, relator para emitir parecer oral em 
Plenário. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso VII do art. 244 do Regimento 
Interno. 
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz, em que solicita, na 

forma regimental, seja o Projeto de Lei nQ 199/95, da 
Procuradoria-Geral de Justiça, apreciado em regime de 
urgência. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Questões de Ordem 
o Deputado Durval Ângelo Sr. Presidente, suscitamos 

questão de ordem para pedir esclarec;~entos à Mesa a 
respeito de uma publicação datada de 7,6/95, lida pelo 
Presidente desta Casa, em Plenário, na qual consta que os 
Presidentes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
teriam feito um documento não se sabe se resolução. 
projeto, decreto ou encaminhamento, pois está sem nome 
cujo objetivo é fazer com que as audiências públicas 
regionais ocorram de dois em dois anos. 
Entendemos que, além da estranheza do documento, que é 

amorfo, sem nome e sem identificação nenhuma, ele fere o 
art. 2Q da Lei nQ 11.745, o qual fala que as audiências 
públicas regionais serão realizadas e as propostas 
encaminhadas à Assembléia até 30 de abril de cada ano. Está 
claro o princípio da realização anual. Ele fere, também, a 
Emenda nQ 12 à Constituição Estadual, da legislatura 
passada, de 1Q/9/94, a qual diz claramente que as audiências 
públicas municipais serão realizadas pelos poderes públicos 
locais até o dia 30 de abril de cada ano. Solicito uma 
explicação da Mesa a respeito desse documento, que diz que 
as audiências públicas regionais passariam a ser bianuais, e 
de notícias posteriores a sua publicação. Além do mais, 
entendemos que o processo das audiências públicas, a fim de 
caminhar, realmente, para um orçamento participativo, 
precisa ser aprimorado, reformulado. Mas entendemos que o 
documento conforme foi publicado em 7/6/95, no "Minas 
Gerais", fere a idéia de aperfeiçoamento. Acaba, até mesmo, 
negando o principio da democracia da realização das 
audiências públicas. Gostaria de saber, ainda, que 
autoridade têm os Presidentes dos três Poderes para publicar 
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uma resolução de tal cunho, modificando a lei, modificando a 
Constituição Estadual. 

Essa é a questão de ordem que encaminhamos à Mesa e sobre a 
qual solicitamos informações. Entendemos que ela é 
fundamental para a continuidade dos trabalhos e para a 
própria questão da discussão sobre as audiências públicas 
regionais. 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) Esta 

Presidência informa ao ilustre Deputado Durval Ângelo que 
essa questão de ordem já foi suscitada ontem pelo Deputado 
Gilmar Machado, a quem esta Presidência informou, na tarde 
de ontem que, na reunião da Mesa, que aconteceu hoje, 
daríamos uma solução a S. Exa. Teríamos a resposta. de 
imediato, para os dois Deputados, mas a Deputada Maria José 
Haueisen, na reunião da Mesa, levantou uma outra questão de 
ordem com relação ao assunto. Tudo leva a crer que esse 
questionamento procede. Esta Presidência registra as 
palavras de sua S. Exa. e dará, ainda esta semana, uma 
resposta sobre a questão. 

O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, diante da 
colocação de v. Exa., gostaríamos de solicitar que a Mesa 
considerasse a suspensão temporária da resolução que o 
Presidente assinou, notificando como certas as alterações, 
até que possamos realizar esse debate. Não podemos ficar com 
uma questão de ordem pendente, sendo que a própria Mesa tem 
dúvidas sobre a resolução do Presidente. Solicitamos que o 
Presidente torne sem efeito essa resolução que assinou, até 
que tenhamos resolvido essa questão. Temos certeza de que há 
necessidade de um projeto de resolução e uma modificação na 
Constituição, para fazer essas alterações. Caso contrário, 
teremos que recorrer a outras instâncias, criando um 
desgaste desnecessário. 

O Sr. Presidente Procedem as pa~avras do ilustre 
Deputado, as quais levaremos à apreciação da Mesa. 
Registrem-se suas palavras. 

Requerimento da Comissão Especial para Verificar "in Loco" 
a Situação do Projeto Jaiba, no Município de Jaíba, 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 estão. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Ibrahim Jacob, em que solicita se 
oficie ao Diretor-Geral do DNER-MG, visando a que sejam 
tomadas providências para a colocação de sinalização no 
Viaduto del-Rei, ou "Viaduto das Almas", na BR-040, 
considerando-se o elevado número de acidentes e de vítimas 
fatais nesse trecho de estrada. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 
por sua vez. na forma regimental, requerimentos da Comissão 
de Assuntos Municipais (9), em que solicita ao Tribunal 
Regional Eleitoral a realização de consulta plebiscitária à 
população dos Distritos de Xonim de Cima e Xonim de Baixo, 
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quanto à sua emancipação do Município de Governador 
Valadares; do Distrito de Oratórios, quanto à sua 
emancipação do Município de Ponte Nova; do Distrito de 
Campina de São Sebastião (ex-Senador Mourão), quanto à sua 
emancipação do Município de Diamantina; dos Distritos de 
Barra do Ariranha e Limeira de Mantena, quanto à sua 
emancipação do Município de Mantena; do Distrito de Quartel 
do Sacramento, quanto à sua emancipação do Município de Bom 
Jesus do Galho; do Distrito de São Vicente da Estrela, 
quanto à sua emancipação do Município de Raul Soares; do 
Distrito de Honorópolis, quanto à sua emancipação do 
Município de Campina verde; dos Distritos de São José do 
Triunfo e Cachoeira de Santa Cruz, quanto à sua emancipação 
do Município de Viçosa; e do Distrito de Marilândia, quanto 
à sua emancipação do Município de Itapecerica. Oficie-se. 
o Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Assuntos 

Municipais, em que solicita ao Tribunal Regional Eleitoral a 
realização de consulta plebiscitária à população do Distrito 
de Ravena, quanto à sua emancipação do Município de Sabará. 
Em votação. . 

Com a palavra, o Deputado Durval Angelo. 
o Deputado Durval Ângelo -Sr. Presidente, neste último 

domingo, estivemos no Distrito de Ravena, Município de 
Sabará, e observamos, nas discussões com lideranças daquele 
distrito, a necessidade da emancipação, dadas algumas 
questões peculiares. Em primeiro lugar, a própria natureza e 
a própria especificidade cultural do município. 
outra questão diz respeito à dificuldade de acesso, por 

Sabará, a Ravena. Ravena tem mais proximidade de outros 
municípios da reg1ao metropolitana do que da sede do 
Município de Sabará. Gostaríamos de reiterar noss: apoio a 
essa emancipação. no sentido de que haja um esforço 
coletivo. 
Justinópolis também justifica sua emancipação por questões 

bem peculiares. Então, queremos registrar aqui o nosso apoio 
e o nosso esforço para que essa emancipação seja aprovada e 
efetivada. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em 

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

Requerimento nQ 171/95, do Deputado Geraldo Nascimento, em 
que solicita ao Governador do Estado informações sobre a 
divida do Estado com a Construtora Mendes Júnior. bem como 
sobre a dívida da referida construtora com o Estado. A Mesa 
da Assembléia opina pela sua aprovação. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento nQ 254/95, do Deputado Gilmar Machado, em que 
solicita ao Secretário da Segurança Pública um quadro 
estatístico dos acidentes ocorridos nas rodovias do Estado, 
nos últimos três anos, na forma que menciona. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda 
nQ 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo 
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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 o Requerimento nQ 
254/95 com a Emenda nQ 1. Oficie-se. 

Declaração de Voto 
o Deputado Ronaldo Vasconcellos- Sr. Presidente, gostaria 

de declarar meu voto favorável à ser1e de requerimentos 
apresentados por diversos Deputados e aprovados pela 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, nesta 
tarde, possibilitando que pessoas com titulo de eleitor de 
determinados municípios se definam quanto à sua emancipação 
político-administrativa. 

Eu gostaria de pedir licença aos companheiros desta Casa 
para citar nominalmente os nossos companheiros e 
conterrâneos do Distrito de Oratórios, que hoje estão 
conosco, mostrando sua participação nesta Casa. com a 
vc-tade que tém de se desmembrar da cidade de Ponte Nova. :a 
m~:~a maneira, gost2ria de saudar, também, os companheiros 
de São José do TriLnfo e de Cachoeira de Santa Cruz, dois 
distritos que se emancipam. E, se for esta 2 vontade da 
população local, que a cidade de Viçosa também se emancipe. 
Eu queria, Sr. Presidente, dizer que os companheiros e 
companheiras de Oratórios fizeram um trabalho espetacular. 
Em poucos dias, cumpriram todas as determinações da Le4 
Complementar nQ 37, de 1995. Por isso, hoje, voltam felizes 
para suas casas certo~ de que a Assembléia Legislativa 
cumpriu com seu papel. Vai-lhes dar condições para que cada 
um manifeste, na urna, dentro de muito pouco tempo, sua 
vontade e sua definição para a emancipação política e 
administrativa do Distrito de Oratórios. 

Parabéns àquela população, que trabalhou de maneira 
organizada. 

Questão de Ordem 
o Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, vamos passar à 

2ª fase da Ordem do Dia, e há projetos muito importantes 
para serem votados. Em 1Q turno, hà o projeto do Tribunal de 
Justiça e. em 2Q turno, o projeto que transfere a 
Superintendência Central de Pagamento de Pessoal da 
Secretaria da Fazenda para a Secretaria de Recursos Humanos. 
Trata-se de um debate importante, e estamos entrando em 
entendimento para votar todas as emendas do projeto do 
Tribunal de Justiça. Por isso, solicitamos ao ilustre 
Presidente, já que temos uma reunião extraordinária marcada 
para hoje, à noite, que encerre a presente reunião. Muito 
obrigado. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - A Presidência, verificando. de plano, 

que não há "quorum" suficiente para a continuação dos 
trabalhos, encerra a reunião e convoca os Deputados para as 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 
22, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, e para 
a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem 
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do dia: (-A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 21 DE JUNHO DE 1995 

Presidência do Deputado Ibrahim Jacob 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - Questão de ordem 

ENCERRAMENTO. 
ABERTURA 

-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista - Ailton 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- Dilzon Melo Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair 
Nogueira - Ivo José Jairo Ataíde João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas- José Bonifácio- José Braga- José Henrique- Kemi~ 
Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz AntOnio Zanto - Marcelc 
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olívia- Olinto Godinho- Paulo Piau- Paulo Schettino 
- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz 
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Sebastião Helvécio 
-Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 
O Sr. Presidente (Deputado 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, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 1ª PARTE 

Ata 
- o Deputado Ermano Batista, 4Q-Secretário, nas funções de 

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

Questão de Ordem 
o Deputado Sebastião Helvécio- Sr. Presidente, solicito o 

encerramento da reunião, por falta de "quorum''. 
ENCERRAMENTO 

o Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a 
inexistência de número regimental para a continuação dos 
trabalhos, encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
extraordinária de amanhã, dia 22, às 9 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa da 
mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 4ª 
PROCEDER A 
DUPLICAÇÃO 
PAULO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
ESTUDO COMPARATIVO 

DA RODOVIA FERNÃO 
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DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
DA SITUAÇÃO DAS OBRAS DE 

DIAS EM MINAS GERAIS E SÃO 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
quatro de maio de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-
se na Sala das Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, 
Toninha Zeitune e Irani Barbosa, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental. o Presidente, 
Deputado Simão Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos, 
informa que a reunião se destina à discussão de assuntos de 
interesse da Comissão e solicita ao Deputado Toninha Zeitune 
qL~ proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Neste 
momento, o Deputado Carlos Murta passa a participar da 
reunião. A seguir, a Presidência informa que se encontra na 
Secretaria da Comissão a documentação encaminhada pela 
Secretaria de Transportes e Obras Públicas, atendendo em 
parte às solicitações que lhes foram feitas. já devidamente 
numerada e juntada, em forma de anexos; que o Sr. Dário 
Rutier, ex-Secretário de Transportes e Obras Públicas se 
encontra em recuperação de uma cirurgia cardíaca, mas se 
colocou à disposição da Comissão para responder às perguntas 
por escrito; que o Sr. Plínio Asman, Secretário de 
Transportes de São Paulo, dispõe de três datas na próxima 
semana para a audiência que lhe foi so1icitada. Isso posto. 
a Presidência concede a palavra ao Deputado Irani Barbosa, 
que solicita sejam reiterados alguns pedidos à Secretaria de 
Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais; que somente no 
caso de persistir alguma dúvida com relação à matéria é que 
se solicitará a manifestação do Sr. Dário Rutier; que o 
convite aos representantes das empreite'-as somente seja 
efetuado quando se tiver toda a docume ação; e que se 
consigne em ata sua perplexidade ante 2 colocação de um 
helicóptero da Policia Civil de Minas Gerais a serviço do 
Governo, em pleno domingo, numa reunião de Prefeitos a que 
compareceu, levantando, inclusive, a possibilidade desse 
mesmo helicóptero ser cedido a esta Comissão para a vistoria 
nas obras da rodovia Fernão Dias. A Presidência solicita ao 
Deputado Irani Barbosa que encaminhe à Secretaria da 
Comissão ofício contendo os pedidos que devem ser 
reiterados, para que se possam tomar as providências 
cabíveis. O Deputado Carlos Murta, em virtude de 
compromissos anteriormente assumidos. solicita que se 
verifique a possibilidade de transferir a audiência com o 
Secretário de Transportes de São Paulo para a segunda semana 
de junho, o que conta com o apoio dos membros da Comissão. 
Nada mais havendo a ser tratado e cumprida a finalidade da 
reun1ao. a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 21 de junho de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Jorge Hannas - Geraldo 

Rezende. 
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ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e quinze minutos do dia seis de junho 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 supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Irani 
Barbosa, declara aberta a reun1ao e solicita ao Deputado 
Anderson Adauto que proceda à leitura da ata da reun1ao 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar as matérias da pauta e a ouvir os Srs. 
Cláudio Mourão, Secretário de Estado de Recursos Humanos e 
Administração; Aloysio Tavares Dias Nardi, Diretor Adjunto 
da Superintendência Central do Tesouro, e a Sra. Zila 
Pereira de Almeida, Chefe de Gabinete da Secretaria de 
Estado da Educação, que irão prestar esclarecimentos sobre o 
atraso no pagamento dos vencimentos de professores 
designados e sobre a nomeação dos aprovados e~ concursos 
públicos, e os convida a tomar assento à mesa. E registrada 
também a presença da Sra. Marlene M. Ferreira Caldas, 
Diretora-Geral do Instituto Estadual de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos - IEDRHU -. e dos Srs. Nohed Matar Miranda, 
Diretor da Superintendência de Recrutamento e Seleção, e 
Geraldo César P. Rodrigues, Diretor da Superintendência 
Central de Pagamento de Pessoal. Com a palavra, o Sr. 
Cláudio Mourão diz que acha crudente aguardar as reformas da 
constituição para resolve· o impasse vivido pelos 
professores aprovados em 1992, que aguardam até hoje a 
nomeação. Segundo ele, com a transferência definitiva da 
folha de pagamento para a Secretaria de Administração e com 
investimentos em informatização será possível resolver o 
problema do atraso no pagamento dos professores designados, 
que demoram, em média, três meses para receber o salário. 
Passa-se à fase de debates, com a participação de todos os 
parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas. A 
Presidência suspende os trabalhos por alguns minutos para 
que a Comissão agradeça a presença dos convidados. Reaberta 
a reunião, o Presidente. lê ofício da Sra. Osvaldina 
Silvestre, Analista da Administração III- Grau H- QE-11, 
da Escola Estadual de Uberlândia, solicitando a redução da 
jornada de trabalho de 8 horas para 6 horas, de acordo com o 
Decreto nQ 36.033, de 14/9/94, cujo enquadramento só saiu 
para algumas secretarias, e faz leitura. também, de abaixo-
assinado das funcionárias do Quadro do Magistério lotadas na 
3a Superintendência Regional de Ensino de Barbacena. 
solicitando seja agilizada a implantação do Quadro 
Suplementar. Encerrada essa fase, passa-se à discussão e à 
votação de proposição da Comissão. O Deputado Gilmar Machado 
apresenta requerimento convidando representantes da Escola 
Família Agrícola de Minas para discorrerem sobre a 
Metodologia da Alternância. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. Passa-se à 3a fase da Ordem do Dia, 
com a discussão e a votação de proposições que dispensam a 
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apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência submete 
a discussão e votação os Projetos de Lei nQs 218/95, no 2Q 
turno, 176 e 204/95, no 1Q turno, com pareceres favoráveis 
do relator, Deputado Anderson Adauto, e 101/95, no 2Q turno, 
com parecer pela aprovação na forma do vencido no 1Q turno, 
do Deputado Gilmar Machado. sendo todos os projetos 
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, 20 de junho de 1995. 
Anderson Adauto. Presidente- João Leite- Gilmar Machado. 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
Às dez horas do dia quatorze de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, José Braga 
(substituindo este à Deputada Elbe Brandão. por indicação da 
Liderança do PDT) e Bilac Pinto, me~:-os da Comissão 
supracitada. Havendo número regimentai. o Presidente. 
Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente passa a ler a 
correspondência constante de ofício enviado por funcionários 
que exercem atividade fazendária na região do Paranaíba. 
solicitando o apoio dos parlamentares a várias 
reivindicações. 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. Na 1ª fase, 
o Presidente põe em votação requerimento enviado pelo 
Deputado Gilmar Machado, em que solicita à Secretaria de 
Administração a documentação referente ao censo do 
funcionalismo. o qual é aprovado. Passa-se à 2ª fase da 
Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna, 
relator do Projeto de Lei no 44/95, solicita prazo 
regimental. pedido deferido pelo -Presidente. Passa-se à 3ª 
fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. 
Nessa fase, a Deputada Elbe Brandão apresenta parecer pela 
aprovação do Projeto de Lei nQ 36/95 no 2Q turno. Discutido 
e votado. é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado 
Arnaldo Penna. relator do Projeto de Lei nQ 66/95 no 2Q 
turno, emite parecer favorável à aprovação da matéria. 
Discutido e votado. é o parecer aprovado. A Deputada Elbe 
Brandão emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 165/95 no 1Q 
turno. mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. 
Discutido e votado, é o parecer aprovado. Cumprida a 
final idade da reunião, a Presidência agradece a presença de 
todos. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 21 de junho de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Jairo Ataíde- Elbe Brandão-

Arnaldo Penna - Carlos Murta. 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE A REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DE OURO 
PRETO CONTRA A EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO CAMPO 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Cachoeira do Campo 
foi recebido mediante requerimento do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, em 31/5/95. 
O Prefeito Municipal de Ouro Preto apresentou contra a 

emancipação pretendida a representação que passamos a 
ana 1 isar. 

Fundamentação 
A representação em pauta foi apresentada tempestivamente e 

vem assinada pela autoridade competente, o Prefeito do 
município a que pertence o distrito emancipando, consoante o 
§ 2Q do art. 5Q da Lei Complementar 'º 37, de 1995. 
A argumentação trazida a est2 Casa pelo autor da 

representação versa principalmente sobre dois pontos 
básicos: a natureza excepcional do Município de Ouro Preto e 
o fato de estar o Distrito de Cachoeira do Campo situado no 
centro geográfico do município. 

Com relação ao primeiro argumento, verificamos que, de 
fato, a sede do Município de Ouro Preto é considerada 
monumento nacional, tendo sido tombada pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN 
encontrando-se, também, na lista dos bens que compõem o 
Patrimônio Cultural da Humanidade, elaborada pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura UNESCO. Por tudo isso, reconhecemos que o 
Município de Ouro Preto deve merecer de nossa parte 
consideração especial. 
Quanto ao segundo argumento, uma análise do mapa municipal 

atesta a sua veracidade. O Distrito de Cachoeira do Campo 
encontra-se, realmente, situado no centro geográfico do 
mun1c1p10 e, caso ocorra a emancipação, vai-se transformar, 
segundo as palavras do Prefeito, em "um estranho enclave no 
coração do município". 

Buscamos, então, na Lei Complementar nQ 37, de 1995, algum 
dispositivo que regulasse tal situação e constatamos apenas 
a lacuna legal. 

É interessante notar que o legislador fluminense, ao dispor 
sobre a mesma matéria na Lei Complementar nQ 59, de 1990, 
previu, no inciso v do art. 4Q, que "o município a ser 
criado terá de manter divisas com pelo menos dois 
municípios, incluindo o de origem", evitando assim a 
situação com que ora deparamos. 

Devemos reconhecer, contudo, que as leis não são capazes de 
prever todos os casos possíveis no presente e no futuro. 

A criação de um novo mur~cípio pressupõe uma realidade 
complexa e multiforme, que muitas vezes não se ajusta a 
moldes uniformes. Cabe-nos, então, num esforço de 
hermenêutica jurídica, dar a solução a cada caso. 

z 
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O direito público não é refratário, em linhas gerais, à 
aplicação analógica das regras de direito privado. E o art. 
4Q da Lei de Introdução ao Código Civil determina que 
"quando a lei for omissa o juiz decidirá o caso de acordo 
com a analogia, os costumes e os princípios gerais de 
direito". 

Segundo Caio Mário da Silva Pereira, "a analogia consiste 
no processo lógico pelo qual o aplicador do direito estende 
o preceito legal aos casos não diretamente compreendidos em 
seu dispositivo. Pesquisa a vontade da lei, para levá-la às 
hipóteses que a literalidade de seu texto não havia 
mencionado" . 

E mais adiante acrescenta: "Realizando uma operação mais 
:ingela faz o juiz aplicação da norma a casos não previstos 
~as que com ela guardem identidade de razão, sob a invocação 
ao princípio segundo o qual se presume que o legislador lhe 
daria o mesmo regime, se dele tivesse cogitado". 

De tudo isso extraímos a conclusão de que pode haver 
lacunas na lei. mas não, no Direito. Direito e lei não se 
confundem. A lei é o instrumento de revelação do Direito, às 
vezes imperfeito, quando não consegue prever toda a 
multiplicidade de situações que a vida nos oferece. 

Já o Direito, como ordenamento da vida, não pode ter 
lacunas porque deve ter a solução para todo conflito de 
interesses. 
Coube-nos, então, aqui a árdua tarefa de buscar para o caso 

concreto a solução que lhe teria dado o legislador se dele 
tivesse cogitado. 

Da leitura do art. 5Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995, 
extraímos a certeza de que houve a preocupação do legislador 
de proteger o município remanescente, evitando a sua 
descontinuidade territorial, preservando a continuidade e a 
unidade histórico-culturais do ambiente urbano, além de não 
permitir que a emancipação de distritos lhe acarretasse a 
perda de qualquer dos requisitos exigidos para a criação de 
municípios. 

Estamos convencidos 
totalmente encravado 
constitui o centro 
legislador. 

de que a emancipação de UM distrito 
no território de outrc. do qual 

geográfico, teria sido vedada pelo 

No caso do Município de Ouro Preto, o 
proporções mais sérias, tendo-se em vista 
peculiar, já mencionada. Além disso, 
completamente cercada de montanhas, também 
Patrimônio Histórico Nacional, as quais 
expansão urbana. 

problema assume 
a sua situação 

a cidade é 
tombada:: pelo 

impedem _ sua 

Verificamos, também, que a cidade de Ouro Preto está 
situada no extremo leste do município, distando apenas Skm 
da fronteira com o Município de Mariana, o que impossibilita 
a sua expansão nessa região. 

Por outro lado, como afirma o Prefeito de Ouro Preto, a 
expansão do mun1c1p1o no sentido oeste esbarraria a poucos 
quilômetros no território do novo mun1C1p1o, caso fosse 
concretizada a pretendida emancipação de Cachoeira do Campo. 
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Conforme se pode perceber, trata-se de uma situação em que 
não seria razoável permitir-se a emancipação do distrito. E 
o p~incipio da razoabilidade, previsto na Constituição 
Federal como um dos princípios fundamentais da administração 
pública, tem sido reconhecido e consagrado pela doutrina 
como um principio que deve ser observado também quando do 
exercício da função normativa. Tal postulado se justifica, 
plenamente, quando se atenta para a importância G2 
razoabilidade da lei para que sua aplicação se faça St~ 
embaraços. 

Assim sendo, é também em nome da razoabilidade que somos 
levados a nos manifestar de modo contrário à emancipação ora 
analisada. 

Conclusão 
procedência 
Ouro Preto 

processo 

Em face do exposto, concluímos pela 
representação do Prefeito Municipal de 
conseqüentemente, pelo arquivamento do 
emancipação do Distrito de Cachoeira do Campo. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente Ivair Nogueira, relator 

da 
e, 
de 

Dílzon Melo- João Batista de Oliveira- José Maria Barros-
Leonídio Bouças - Dimas Rodrigues. _ 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DO DISTRITO DE SANTA 
CRUZ DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE TIRADENTES - REQUERIMENTO NQ 

138/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório o processo de emancipação do Distrito de Santa Cruz de 
Minas, no Município de Tira~entes, recebido mediante 
requerimento do Deputado Ajalma- Silva, 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. 

Fundamentação 
Após analisar o processo em tela, verificamos que o 

Distrito de Santa Cruz de Minas preenche todas as exigências 
legais necessárias à sua emancipação, previstas na Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. Mesmo assim, não visualizávamos 
a possibilidade de um desenvolvimento económico ordenado em 
um município de apenas 3,3km2, com 1.987 moradias, 88 
prédios comerciais, duas indústrias, densamente povoado e 
sem área rura 1 . 

A extensão territorial de Santa Cruz de Minas é 12 vezes 
inferior à de Ribeirão Vermelho, o menor município do nosso 
Estado, que compreende uma área de 40,3km2. 

Após manifestarmos essa nossa preocupação à Comissão 
Emancipacionista de Santa Cruz de Minas, recebemos, das 
lideranças políticas locais, um protocolo de intenções no 
qual é firmado, expressamente, o compromisso de, em tempo 
hábil, fazer-se uma alteração nos limites daquele distrito, 
acrescendo-lhe a área territorial necessária a seu 
desenvolvimento futuro. 
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Tal alteração de área trará ao novo mun1c1p1o os seguintes 
benefícios, entre outros: uma área rural 4 vezes maior do 
que a sede; mais uma indústria; uma escola rural. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela ap~esentação ~e 

requerimento nos termos seguintes. 
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 oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Santa Cruz de Minas quanto à sua 
emancipação do Município de Tiradentes, passando a 
constituir o Município de Santa Cruz de Minas, com sede na 
localidade de Santa Cruz de Minas. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo, relator- Dimas 

Rodrigues- João Batista de Oliveira - Ivair Nogueira 
Leonidio Bouças - José Maria Barros. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE PEDRA 

MENINA, NO MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO - REQUERIMENTO NQ 
150/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionaiização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de PE:-a Menina, no 
Município de Rio Ver~elho, recebido mediante requerimento do 
Deputado Wanderley Avila, 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. 

Fundamentação 
o processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista. registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 2 e 3). 

A representação vem assinada por 310 eleitores (às fls. 5 a 
11), número que supera a exigência 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 termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (a fls. 35). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 17) comprova a 

existência de 2.027 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho atesta a 
existência de mais de 400 moradias no Distrito de Pedra 
Menina (a fls. 18), 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 
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1Q grau completo, bem como a presença de serviços de 
telefonia. correios, energia elétrica e abastecimento de 
água (às tis. 21 a 27). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 31 a 33), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 28 e 34), e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 29 e 30). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

v. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Pedra Menina quanto à sua 
emancipação do Município de Rio Vermelho, passando a 
constituir o Município de Pedra Menina. com sede na 
localidade de Pedra Menina. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente João Batista de Oliveira, 

relator - Dílzon Melo- Leonídio Bouças - Dimas Rodrigues -
Ivair Nogueira - José Maria Barros. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
ESTÊVÃO DE ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ARAPONGA - REQUERIMENTO 

No 151/95 
Comissão de Assuntos-Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distritc je Estêvão de Araújo, 

no Município de Araponga, recebido m€jiante requerimento do 
Deputado Ermano Batista, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de titulas 
e documentos (às fls. 3 e 4). 

A representação vem assinada por 589 eleitores (às fls. 5 a 
8), número que supera a exigência de 71. 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 
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diretoria devidamente registrados em cartório (às fls. 90 a 
92). 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 93) comprova a 
existência de 2.023 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Araponga atesta a 
existência de mais de 400 moradias no Distrito de Estêvão de 
Araújo (a fls. 94), número ~~e supera o exigido por lei. 

Constam, ainda, no process~ 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. 97, 99 a 103, 111 e 112). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 107 a 110), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls. 104), e a relação discriminada 
dos servidores municipais lotados na referida área (a fls. 
105). 

Conclusão 
_ fac~ do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
v. Exa .. na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Estêvão de Araújo quanto à sua 
emancipação do Município de Araponga, passando a constituir 
o Município de Estêvão de Araújo, com sede na localidade de 
Estêvão de Araújo. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente - José Maria Barros, relator -

Dílzon Melo -João Batista de Oliveira- Leonídío Bouças-
Dimas Rodrigues - Ivair Nogueira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
TAPARUBA, MUNICÍPIO DE IPANEMA - REQUERIMENTO No 156/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Taparuba, no 
Município de Ipanema, recebido mediante requerimento do 
Deputado José Henrique, vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do art. 103, III, "b", do Regimento 
Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 
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Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 4). 
A representação vem assinada por 283 eleitores (às fls. 5 a 

10), número que supera a exigência 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 (a fls. 12). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 14) comprova a 

existência de 2.128 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Ipanema atesta a 
existência de 401 moradias no Distrito de Taparuba (às fls. 
18, 36 e 37), número que supera o exigido por le'. 
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. 20 a 23, 25 e 26). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 33 a 35), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 27 a 29), e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 30 e 31). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
v. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Taparuba quanto à sua emancipação 
do Município de Ipanema, passando a constituir o Município 
de Taparuba, com sede na localidade de Taparuba. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Ivair Nogueira, relator 

José Henrique - Dílzon Melo- Leonidio Bouças - José Maria 
Barros- João Batista de Oliveira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
QUEIXADA, NO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO - REQUERIMENTO No 

168/95 -
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Queixada, no 

Município de Novo Cruzeiro, recebido mediante requerimento 
do Deputado Ermano Batista, vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do art. 103, III, "b", do Regimento 
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Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determ.inado 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 e 3). 

A representação vem assinada por 230 eleitores (às fls. 7 a 
29), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no município, e a 
entidade que se responsabilizou pela idoneidade das 
assinaturas encontra-se legal-ente constituída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (às fls. 30 a 
33). 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 35) comprova a 
existência de 2.013 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro atesta a 
existência de 402 moradias no Distrito de Queixada (a fls. 
47), 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. 37 a 42 e 44). 

Verificamos. também, estar anexado ao processo o mapa com a 
de?-rição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
A~ :adas - IGA- (às fls. 50 a 54), além do inventário 
pa:·1monial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 45 e 46), e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (a fls. 48). 

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 oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Queixada quanto à sua emancipação 
do Município de Novo Cruzeiro, passando a constituir o 
Município de Queixada, com sede na localidade de Queixada. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente - José Maria Barros, relator -

Dílzon Melo - Leonidio Bouças Ivair Nogueira João 
Batista de Oliveira- Dimas Rodrigues. 
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PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
QUEM-QUEM E BARREIRO DA RAIZ, NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA 

REQUERIMENTO No 169/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Quem-Quem e 

Barreiro da Raiz, no Município de Janaúba, recebido mediante 
requerimento da Deputada Elbe Brandão, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente. 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 86 a 88). 
A representação vem assinada por 306 eleitores (às fls. 18 

a 30), número que supera a exigência 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 (às fls. 89 a 
92). 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 36) comprova a 
existência de 2.964 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Janaúba atesta a 
existência de 405 moradias no Distrito de Quem-Quem (a fls. 
37), 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. 39, 42 a 44, 47 a 49 e 93). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 83 a 85), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (ás fls. 50 a 76), e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 77 a 82). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
v. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária ás 
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populações dos Distritos de Quem-Quem e Barreiro da Raiz 
quanto à emancipação destes do Município de Janaúba, 
passando a constituir o Município de Quem-Quem, com sede na 
localidade de Quem-Quem. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente Ivair Nogueira, relator 

Dílzon Melo - Leonídio Bouças- José Maria Barros- Dimas 
Rodrigues- João Batista de Oliveira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
PONTO DO MARAMBAIA E MARANHÃO, NO MUNICÍPIO ~~ CARAÍ 

REQUERIMENTO No 175/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Ponto do 

Marambaia e Maranhão, no Município de Caraí, recebido 
mediante requerimento do Deputado Kemil Kumaira, vem a esta 
Comissão para receber parecer nos termos do art. 103, III, 
"b'', do Regimento Interno, e do inciso III do art. 7o da Lei 
Complementar nQ 37, de 18/1/95. -

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente. 

atendendo, portanco, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 3). 

A representação vem assinada por 306 eleitores (às fls. 73 
a 83). número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no município, ~ a 
entidade que se responsabilizou pela idoneidade oas 
assinaturas encontra-se legalmente constituída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (a fls. 2). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 5) comprova a 

existência de 3.123 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Caraí atesta a 
existência de 455 moradias no Distrito de Ponto do Marambaia 
(a fls. 32), 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. 28 e 35 a 40). 

Verificamos. também, estar anexado ao~rocesso o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas - IGA- (às fls. 69 a 72), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 28, 41 e 42), e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 27 e 43 a 46). 

Conclusão 
Em face do exposto. concluímos pela ~presentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 
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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 Ponto do Marambaia e Maranhão 
quanto à sua emancipação do Município de Caraí, passando a 
constituir o Município de Ponto do Marambaía, com sede na 
localidade de Ponto do Marambaia. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dílzon Melo, relator - Leonídio 

Bouças - José Maria Barros - Dimas Rodrigues - João Batista 
de Oliveira- Ivaír Nogueira. 

PAREÇER SOBRg O PRQCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
CRISOLIA E SAO JOSE DO MATO DENTRO, NO MUNICÍPIO OE OURO 

FINO - REQUERIMENTO NQ 178/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Crisólia e São 

José do Mato Dentro, no Município de Ouro Fino, recebido 
mediante requerimento do Deputado Simão Pedro Toledo, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 2 a 4). 
A representação vem assinada por 243 eleitores (às fls. 18 

a 27), número que supera a exigência 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 (às fls. 6 a 
9). 

74) comprova a 
emancipanda, e 
Fino atesta a 

Crisól ia (a fls. 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 
existência de 2.051 eleitores na área 
certidão da Prefeitura Municipal de Ouro 
existência de 432 moradias nos Distrito de 
31), 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. 31 a 37). 
Verificamos, também, estar anexado 

descrição de limites elaborado pelo 
Aplicadas- IGA- (às fls. 39 a 

ao processo o mapa com a 
Instituto de Geociências 
42), além do inventário 
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patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls. 38), e a relação discriminada 
dos servidores municipais lotados na referida área (às fls. 38 e 75). 

Cone·;_ são 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

V. Exa., na forma reg1mental e em observância ao disposto no 
inc:;iso II~ do art .. 7~ da Lei Complementar -J 37, de 18/1/95, 
seJa env1ado of1c1o ao Tribunal Rê~ional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta -plebiscitária às 
populações dos Distritos de Crisólia e São José do Mato 
Dentro quanto à emancipação dos mesmos do Município de Ouro 
Fino, passando a constituir o Município de Crisé·ia, com 
sede na localidade de Crisólia. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
José Henrique. Presidente e relator - José Maria Barros -

vOão Batista de Oliveira- Ivair Nogueira- Dimas Rodrigues 
- Dílzon Melo- Leonídio Bouças. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 44/95 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

Desarquivado a requerimento do Deputado Ermano Batista, o 
projeto de lei em tela dá nova redação aos arts. 1o 2o 3o 
e 4Q da Lei nQ 9.532, de 30/12/87, e dá outras providências~ 

A matéria foi distribuída inicialmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que emitiu parecer concluindo por 
sua jurídicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para análise quanto 
ao mérito, nos termos do art. 103, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Nos termos da Lei nQ 9.532, de 1987, somente após a 

comprovação de dez anos de efetivo exerc1c1o em cargo 
comissionado é que o servidor público tem o direito de 
apostilar-se, percebendo a remuneração do cargo de 
confiança. Trata-se, em nosso ver, de período muito longo, 
que, por isso, vem sendo alvo de criticas por parte do 
funcionalismo, que reivindica lapso de tempo menor para 
auferir tal benefício. 

De fato, assumir grandes responsabilidades, sem hora para 
deixar o serviço, com encargos variados, sem a perspectiva 
de, em médio prazo, poder receber alguma vantagem, desmotiva 
qualquer um e é medida errônea, administrativamente falando. 

A motivação do agente público proporciona serviço de melhor 
qualidade, em menor tempo e a custo mais baixo. Resumindo: 
atinge-se um grau mais elevado de eficiência da máquina 
administrativa. 
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Por outro lado, um prazo menor para fins de apostilamento 
proporciona maior revezamento nos cargos de direção, chefia 
e assessoramento, o que é bom e garante mais oportunidades 
aos servidores de terem vencimentos mais condignos. 

Nesse sentido, o projeto em tela corrige essa distorção no 
sistema de apostilamento introduzido no ano de 1987, ao 
reduzir o período de dez para cinco anos. 

Com o fito de aprimorar o projeto, estamos apresentando o 
Substitutivo no 1. Tal medida se faz necessária tendo em 
vista que a proposição, em vários dispositivos, utiliza-se 
do termo "funcionário público" em vez de "servidor", termo 
este empregado pela Constituição Federal. 

Releva notar, também, que sob o pálio da Carta Republicana 
anterior, a doutrina pu~iicista empregava o termo 
"funcionário público" referindo-se apenas aos agentes 
públicos da administração direta regidos pelas normas 
estatutárias. Atualmente, regem-se pelas normas estatutárias 
não só os servidores da administração direta como também os 
das autarquias e das fundações de direito público. 

Para contornar todas as situações ocorridas após o advento 
da Lei nQ 9.532, de 1987, que alterou o período de 
apostilamento de quatro para dez anos, e para fazer justiça 
àqueles que não estão exercendo cargos comissionados mas 
contam exercício nesses cargos, introduzimos dispositivo no 
substitutivo contemplando esses servidores. 

Estabelecemos, outrossim, condição para que a lei possa 
produzir seus efeitos. O objetivo é permitir que o Governo, 
ao elaborar o orçamento, possa fazer a previsão de gastos 
com a folha de pessoal já com a inclusão desses novos 
direitos tratados no o~ojeto em apreço. 

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

Lei nQ 44/95 na forma do Substitutivo nQ 1. a seguir 
redigido. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 44/95 
Dá nova redação aos ãrts. 1Q, 2Q, 3Q e 4Q dã Lei nQ 9.532, 

de 30 de dezembro de 1987, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os arts. 1Q, 2Q, 3Q e 4Q da Lei nQ 9.532, de 30 

de dezembro de 1987, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 1Q Fica assegurado ao servidor público das 
administrações direta, autárquica e fundacional que, no 
exercício de cargo de provimento em comissão, dele for 
afastado sem ser a pedido ou por penalidade, ou se 
aposentar, o direito de continuar percebendo a remuneração 
do cargo, desde que seu exercício compreenda período igual 
ou superior a 5 (cinco) anos, consecutivos ou não. 

Parágrafo único - Se o período for inferior a 5 (cinco) 
anos e igual ou superior a 1 (um) ano, o servidor terá 
direito, a título de vantagem pecuniária, para cada 6 (seis) 
meses de ex~~cício, a 1/10 (um décimo) da diferença entre o 
vencimento c: cargo em comissão e do cargo efetivo ocupado. 
que será somado ao vencimento do cargo efetivo."; 
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"Art. 2Q - .............................................. . 
I - à percepção integral da gratificação, desde que o 

exercício compreenda período igual ou superior a 5 (cinco) 
anos, consecutivos ou não; 

II à percepção de 1/10 (um décimo) do valor da 
gratificação, para cada 6 (seis) meses de exercício, se o 
período for inferior a 5 (cinco) anos e igual ou superior a 
1 (um) ano."; 
"Art. 3Q -A vantagem pecuniária prevista no parágrafo 

único do art. 1Q e a fração de que trata o inciso II do art. 
2Q desta lei são devidas somente após 1 (um) ano de 
exerc1c1o, caso em que é computado o período anterior para 
efeito de cálculo de pagamento."; 

"Art. 4Q -Quando 2 (dois) ou mais cargos de provimento em 
comissão tiverem sido exerci:~s e forem de remuneração 
diferente, terá o servidor assegurado o direito à 
remuneração do maior cargo, desde que este tenha sido 
exercido por tempo igual ou superior a 30 (trinta) meses.". 
Art. 2Q -Aplica-se o disposto nesta lei ao servidor 

público à disposição que, no exerc1c10 de cargo de 
provimento em comissão em qualquer dos Poderes do Estado, 
dele for afastado sem ser a pedido ou por penalidade, ou se 
aposentar. 
Art. 3Q -Fica assegurado ao servidor que tenha e):-cido 

cargo comissionado até a data de publicação desta ·~i as 
vantagens nela previstas. 

Art. 4Q -Esta lei entra em vigor no exercício f~sca~ 
seguinte à data de sua publicação. 

Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Arnaldo Penna, relator- Carlos 

Murta - Jairo Ataíde. 
PARECER SOBRE O REQU~RIMENTO No 272/95 

Mesa da As~embléia -
Relatório 

De autoria do Deputado Gilmar Machado, vem à Mesa, para 
receber parecer, o Requerimento nQ 272/95, publicado no 
"Diário do Legislativo" do dia 18/4/95. O parlamentar 
solicita seja formulado pedido de informações ao Governador 
do Estado, consubstanciadas na publicação das tabelas de 
vencimentos e soldos dos servidores civis e militares do 
Poder Executivo ou em sua remessa a esta Casa. 

Fundamentação 
Compete privativamente à Assembléia Legislativa fiscalizar 

e controlar os atos do Poder Executivo, por força do 
disposto no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado. 

O requerimento de informações a autoridades estaduais está 
sujeito à apreciação do Plenário, consoante estabelece o 
art. 245, XII, do Regimento Interno da Assembléia, a qual 
deve ser precedida de parecer da Mesa, nos termos dos arts. 
246 e 80, VII I, "d", do mencionado estatuto. 

O autor da proposição alude, em sua solicitação, à Lei nQ 
11.510, de 8/7/94, que dispõe sobre a conversão, em Unidade 
Real de Valor - URV -. das tabelas de vencimentos e soldos 
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dos servidores públicos do Poder Executivo e dá outras 
providências, cujo art. 7Q prescreve que a Secretaria de 
Estado da Fazenda deverá publicar as supracitadas tabelas. 
Refere-se, ainda, S. Exa. à Lei nQ 10.572, de 31/12/91, que 
objetiva constituir a Comissão de Compatibilização e 
Acompanhamento Orçamentário, da qual .Participa um membro 
indicado pela Mesa da Assembléia. A referida Comissão, 
segundo estatui o§ 3Q do art. 155 da Constituição do 
Estado, cabe analisar a capacidade real do erário em arcar 
com os custos das propostas relativas às metas e às 
prioridades da administração pública estadual. 
Somos de entendimento que a proposição versa sobre matéria 

de interesse c~blico, tendo-se em vista que o conhecimento, 
por esta Cas2, das informações solicitadas por seu 
intermédio servirá para corroborar a ação fiscalizadora de 
que o Poder Legislativo é constitucionalmente incumbido. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 272/95 nos termos originais. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de junho de 

1995. 
Wanderley Ávila, Presidente- Sebastião Navarro Vieira, 

relator - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob Ermano 
Batista. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 388/95 
Mesa da Assembléia -

Relatório 
De autoria do Deputado Irani Barbosa, vem à Mesa, para 

receber parecer, o requerimento em tela, publicado em 
13/5/95. 
Postula S. Exa. seja formulado pedido de informações ao 

Presidente da COPASA-MG, consubstanciadas em cópias do 
balanço de 1994 daquela empresa e da relação dos pagamentos 
efetuados a fornecedores e empreiteiras no período 
compreendido entre agosto e dezembro do referido ano, as 
quais devem ser enviadas a esta Casa. 

Fundamentação 
o requerimento de informações a autoridades estaduais por 

intermédio da Mesa da Assembléia Legislativa está previsto 
no art. 245, XII, do Regimento Interno e é sujeito à 
deliberação do Plenário. Deve receber o parecer de que 
cogita o art. 246, c/c o art. 80, VIII, "d", do supracitado 
estatuto. 
Analisada sob o enfoque do mérito, consideramos que a 

proposição caracteriza-se como de interesse público. tendo-
se em vista que as informações solicitadas permitirão a esta 
Casa o exame de atos praticados por empresa integrante da 
administração indireta do Estado. Tal conhecimento virá 
corroborar a ação fiscalizadora de que o Poder Legislativo é 
constitucionalmente incumbido pelo art. 62, XXXI, da 
Constituição do Estado. 
Sob o aspecto formal, entendemos necessária a apresentação 

de emenda para correção de expressão utilizada pelo 
parlamentar. 

2 
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Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 388/95 com a Emenda nQ 1, a seguir apresentada. 
EMENDA No 1 

Substitua-se a expressão "ata ao balanço de 1994" por 
"balanço de 1994". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de junho de 

1995. 
Wanderley Ávila, Presidente- Ermano Batista, relator 

Sebastião Navarro Vieira- Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 394/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o requerimento em 

epígrafe, publicado em 13/5/95, vem à Mesa para receber o 
parecer de que cogitam os arts. 246 e 80, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 
Sol i cita o parlamentar seja transcrita nos anais da Casa 

correspondência a ele encaminhada em 9 de maio próximo 
passado pelo Sr. Geraldo Armando Martins, de Curvelo, na 
qualidade de representante da sociedade civil na audiência 
pública realizada em Sete Lagoas. 

Fundamentação 
O pedido de transcrição de documentos não oficiais nos 

anais da Assembléia Legislativa é ~-evisto no art. 245, 
XIII, do Regimento Interno. 

A matéria em apreço constitui análise do transcurso da 
audiência pública realizada em Sete Lagoas no inicio do mês 
de maio próximo passado e foi redigida com vistas a 
aperfeiçoamento daquele procedimento. 

Entendemos que toda forma de participação, quer individual, 
quer coletiva, que possa levar ao aprimoramento das 
2-jiências públicas deve ser acolhida e examinada com 
2:enção por esta Casa, para que a iniciativa desta 
Assembléia, pioneira e modelar, possa traduzir-se, cada vez 
mais, na auscultação da vontade comunitária de nossos 
coestaduanos. 

Contudo, consideramos que a transcrição da referida matéria 
nos anais da Assembléia não seria o melhor meio de atingir 
os objetivos colimados pelo remetente da correspondência em 
comento. Por essa razão, propomos a remessa do documento ao 
setor administrativo da Casa para que os pontos ali 
assinalados possam ser objeto de análise com vistas ao 
aperfeiçoamento das audiências públicas a serem futuramente 
realizadas. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela reJelçao do Requerimento 

nQ 394/94 e pelo envio da carta nele mencionada à Diretoria-
Geral da Casa. para os devidos fins. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de junho de 

1995. 
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Wanderley Ávila, 
Sebastião Navarro 
Jacob. 

Presidente - Ermano Batista. relator 
Vieira - Maria José Haueisen - Ibrahim 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 422/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Marco Régis, vem à Mesa o 

requerimento em epígrafe, publicado em 25/5/95, para receber 
parecer nos termos do art. 246, c/c o art. 80, VIII, "d". do 
Regimento Interno. 
O parlamentar objetiva seja solicitada ao Secretário ao 

Trabalho e Ação Social relação dos consultórios 
odontológicos liberados por aquela Secretaria mediante 
doação, estabelecimento de convênio ou outras modalidades no 
período de 1991 a 1994. Solicita, ainda, S. Exa. seja 
mencionada a origem dos recursos utilizados na aquisição do 
supracitado equipamento. 

Fundamentação 
O requerimento em exame encontra-se corretamente formulado 

à luz do disposto no art. 245, XII, do Regimento Interno, 
que prevê o encaminhamento de pedido de informações a 
autoridades estaduais por intermédio da Mesa da Assembléia. 
Tal espécie de proposição é um dos instrumentos de que se 
serve o Poder Legislativo para o exercício da compe:encia de 
fiscalização e controle dos atos do Poder Executi.~ de que 
cogita o art. 62, XXXI, da Constituição do Estado. 

As indagações feitas pelo parlamentar originaram-se de 
reivindicação do plenário do Conselho Estadual de Saúde, 
órgão do qual o Deputado Marco Régis participa na qualidade 
de representante da Assembléia Legislativa. 

No que tange ao mérito, a proposição se nos afigura 
consentânea com o interesse público, por dizer respeito à 
eventual utilização de recursos orçamentários. A análise, 
por esta Casa, dos critérios de liberação de equipamentos 
odontológicos por intermédio da SETAS vem ao encontro do 
poder de controle a que aludimos. 
Por essa razão, consideramos que o requerimento em análise 

é conveniente e oportuno. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela a=rovação do Requerimento 
nQ 422/95 nos termos originais. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 20 de junho de 

1995. 
Wanderley Ávila, Presidente- Sebastião Navarro Vieira, 

relator - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob Ermano 
Batista. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 443/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Vem à Mesa, para receber parecer nos termos do art. 246, 

c/c o art. 80. VIII, "d", do Regimento Interno. o 
Requerimento nQ 443/95, publicado em 27/5/95. Seu autor, o 
Deputado Irani Barbosa, solicita seja formulado pedido de 
informações ao Presidente da COPASA - MG, consubstanciadas 
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em cópias da ata de concorrência, do contrato inicial e dos 
termos aditivos referentes aos projetos da Estação de 
Tratamento de Esgoto do Marzagão e do Interceptar do Rio 
Arrudas, as quais devem ser enviadas a esta Casa. 

Fundamentação 
O pedido de informações a autoridades estaduais por 

intermédio da Mesa da Assembléia está previsto no art. 245, 
XII, do Regimento Interno. A Constituição Estadual 
estabelece, no art. 62, XXXI, a competência privativa da 
Assembléia Legislativa para fiscalizar e controlar os atos 
do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 

O contrato acerca do qual o parlamentar solicita 
informações tem por objetivo a recuperação do rio Arrudas 
mediante a concretização de programa de saneamento que prevê 
a construção de estações de tratamento de esgoto e de canais 
de captação. 

Somos de entendimento que o poder fiscalizador da 
Assembléia Legislativa, matéria alçada ao nível de 
competência de ordem constitucional, não deve ser exercido 
sem um embasamento sólido, fático, que justifique o controle 
desta Casa sobre atos praticados por outro Poder. 
Entretanto, o Deputado Irani Barbosa fundamenta o seu 
requerimento em artigo publicado em órgão de imprensa desta 
Capital, no qual se afirma haver evidências de 
irregularidades nos pagamentos feitos à Construtora Andrade 
Gutierrez relativamente aos termos aditivos do contrato 
supracitado. 

O requerimento, portanto, não se firma em exposição de fato 
irregular, baseando-se tão-somente em hipótese aventada em 
10ticiário jornalístico. 

Conclu~:;.) 

~ 
~ 

Por essa razão, opinamos pela rejeição do Requerimento nQ 
443/95. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de junho de 

1995. 
Wanderley Ávila, Presidente- Ibrahim Jacob, relator 

Sebastião Navarro Vieira - Maria José Haueisen Ermano 
Batista. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 491/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o requerimento em 

análise solicita ao Governador do Estado informações 
referentes à regulamentação da Lei nQ 11.544, de 25/7/94, 
que trata do atendimento à criança e ao adolescente com 
vistas à prevenção da dependência de drogas e afins. 

Publicado em 10/6/95, veio a proposição à Mesa, nos termos 
do art. 246, c/c o art. 80, VIII, "d", do Regimento Interno. 

A proposição 
Carta mineira 
dependência 
especializado 

Fundamentação 
em apreço tem respaldo no ~ 3Q 

referente às ações de 
drogas, sobretudo 

criança e ao adolescente. 
no 

do art. 222 da 
prevenção de 

atendimento 
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Trata-se de medida de grande alcance social, uma vez que 
desenvolve ações que auxiliam a integração do jovem na 
comunidade. 

Dessa forma, julgamos oportuno o requerimento em exame. 
Conclusão 

Em face do exposto, nosso parecer é favorável à aprovação 
do Requerimento nQ 491/95 na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de junho de 

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

- Sebastião Navarro Vieira - Ibrahim Jacob - Ermano Batista. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE JUNHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 22 DE JUNHO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley 
Ávila 

SUMÁRIO: AupBERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondência: Oficios Apresentação de Proposições: 
Projetos de Lei n:s 319 a 322/95 - Requerimentos nQs 532 a 
538/95- Requeri~e~tos dos Deputados Paulo Piau, Kemil 
Kumaira e Ronaldo Vasconcellos e da Comissão de Assuntos 
Municipais (8) - Comunicações: Comunicações dos Deputados 
Mauri Torres e Geraldo Santanna Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Raul Lima Neto, Gilmar Machado e 
Carlos Pimenté - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura 
de inscrições - Acordo de Lideranças; Decisão da Presidência 
- Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e votação 
de pareceres: Pareceres da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei nQs 35 e 48/95; 
aprovação- Requerimentos: Requerimento do Deputado Paulo 
Piau; encaminhamento à Comissão de Adm~nistração Pública-
Requerimentos dos Deputados Kemi1 Kumaira e Ronaldo 
Vasconcellos; aprovação -Requerimento nQ 320/95; aprovação 
com a Emenda nQ 1 - Requerimento nQ 321/95; aprovação - 2ª 
Fase: Discussão e votação de proposições: Requerimento do 
Deputado José Bonifácio; aprovação - Votação, em 1Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 11/95; Requerimentos dos Deputados 
Sebastião Helvécio e José Bonifácio; deferimento; votação do 
projeto salvo emendas e destaques; aprovação; votação das 
Emendas nQs 1 e 2 e das subemendas que receberam o nQ 1 às 
Emendas nQs 7 e 8; aprovação; votação das Emendas nQs 4, 5, 
6 e 9; rejeição; votação da Emenda nQ 3; aprovação; votação 
da Emenda nQ 7; aprovação; prejudicialidade da Subemenda nQ 
1 à Emenda nQ 7 - Votação, em 1Q turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 3/95; rejeição -Votação, em 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 250/95; aprovação - Votação, em 
2Q turno, do Projeto de Lei nQ 54/95; aprovação na forma do 
vencido em 1Q turno - Votação, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 21/95; aprovação na forma do Substitutivo nQ 1 
Votação, em 2Q turno, do D~ojeto de Lei nQ 78/95; aprovação 
na forma do vencido em 1Q ~~rno- Discussão, em 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 27/95; aprovação com as Emendas nQs 1 a 4 
- Declaração de voto - ENCERRAMENTO. 

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

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

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, 1n1c1amos 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 Sebastião Helvécio, 1Q-Secretário "ad hoc", lê 

a seguinte correspondência: 

Senhor Presidente, 
Atenciosa visita. 

"OFiCIO* 

Venho pela presente representar contra o pedido de 
emancipação do Distrito de Carvalho de Brito, Município de 
Sabará, pelos motivos expostos na documentação em anexo. 

Na oportunidade, apresento-lhe a manifestação de meu apreço 
e ~~stinta consideração. 

D1ogenes Gonçalves Fantini, Prefeito Municipal de Sabará. 
Obs.: Acompanha o ofício, mapas do Município de Sabará 

(delimitação da zona urbana e da zona de expansão 
metropolitana e localização das unidades industriais). 

Belo Horizonte, 19 de junho de 1995. 
Senhores membros, 
O Município de Sabará vem, nos termos do§ lQ do art. 8Q da 

Lei Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, contestar, 
junto à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, os 
dados apresentados para a emancipação do Distrito de 
Carvalho de Brito, especialmente o pertinente ao inciso II1 
do art. 5Q, requerendo encaminhamento ao ilustre relator, 
Deputado João Batista de Oliveira. 

A Lei Complementar nQ 37, de 1995, que dispõe sobre a 
criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 
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municípios, veda, de modo categórico, a criação por 
desmembramento quando implicar para o município remanescente 
a perda da continuidade e da unidade histórico-cultural do 
ambiente urbano (inciso 111 do art. 5Q). 

Ora, vem de ser aprovada pela referida Comissão a criação 
do Município de Carvalho de Brito pela emancipação do 
correspondente distrito. 

~ 
~ 

Todavia, como informa e certifica de modo incontestável o 
PLAMBEL- Planejamento da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, por seu ilustre Assessor Jurídico, Advogado Túlio 
Cícero Couto Moreira: 

"o Distrito de Carvalho de Brito em relação à sede do 
município inexiste distância, propriamente dita, separando-
os, por estarem inseridos no mesmo zoneamento urbano e 
respectivo perímetro. Assim sendo, vislumbramos a aplicação 
da vedação contida no art. 5Q, inciso ll1, § 1Q, da Lei 
Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995". 

Para fundar o seu parecer e a certificação, o Assessor 
Jurídico do PLAMBEL se baseia na existência de perímetro 
urbano como imposto pela Deliberação nQ 8/79, de 22 de 
outubro de 1979, e pela Deliberação nQ 16, de 5 de junho de 
1991. 

As mencionadas deliberações definem o espaço urbano, tendo 
sido completadas pela definição da zona de expansão 
metropolitana, que "é delimitada- como informa o PLAMBEL-
pelo perímetro urbano do município". 

"Atu?'mente", completa o PLAMBEL, "no mun1c1p1o (de 
Sabar~ . a Zona de Expansão Urbana Ja está devidamente 
urbanízada". O mapa anexado pelo PLAMBEL demonstra que a 
sede do Município de Sabará e o Distrito de Carvalho de 
Brito "formam um único aglomerado urbano". Esse distrito, 
finaliza o PLAMBEL, "pertence à mesma malha urbana de forma 
continuada à sede histórica do município". 

Logo, admitir-se o desmembramento ou a criação de novo 
município irá violar a proibição do inciso 111 do art. 5Q da 
Lei Complementar nQ 37, de 1995, € por conseguinte, a norma 
constitucional federal do art. 18. § 4Q. 

A certidão passada pelo Município de Sabará também revela 
incidir a criação do Município na vedação da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. Todavia, por um erro 
datilográfico dos autores da certidão, responsáveis pelo 
Departamento de Cadastro Técnico e Fiscalização e Secretaria 
da Fazenda Municipal, informou-se, nas conclusões, haver 
descontinuidade, ao passo que todo o textc e o contexto 
revelam justamente o contrário. 

Pelo exposto, espera-se que a ilustre Comissão possa rever 
o seu opinamento, porque induzida em erro pelas conclusões 
da certidão do próprio município, o que fica sobejamente 
demonstrado no parecer do PLAMBEL. Se não houver 
oportunidade para novo pronunciamento da Comissão, seja esta 
contestação encaminhada aos senhores Deputados para 
fundamentação de voto contrário à emancipação. 

Na oportunidade, reitero a v. Exas. meus protestos de 
estima e consideração. 
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Atenciosamente, 
Diógenes Gonçalves Fantini, Prefeito do Município de 

Sabará, e outros." 
- À Comissão de Assuntos Municipais para anexar ao processo 

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

OFÍCIOS 
Do Sr. Serafim Ciriaco de Oliveira, Prefeito Municipal de 

São Pedro do Suaçui, manifestando seu apoio ao Projeto de 
Lei nQ 285/95 e à manutenção das competências do IEF, 
particularmente a do reflorestamento. (- Anexe-se ao Projeto 
de Lei nQ 285/95.) 

Do Sr. José Carlos Carvalho, Diretor-Geral do IEF, 
encaminhando as leis do órgão e o relatório de suas 
atividades no período de 1991 a 1994. (- À Comissão de Meio 
Ambiente.) 

Do Sr. Geraldo Silva Queiroz, Presidente do Sindicato Rural 
de Frutal, manifestando seu apoio ao Projeto de Lei nQ 
285/95 e à preservação, na nova estrutura do IEF. (-Anexe-
se ao Projeto de Lei nQ 285/95.) 

Do Sr. Sílvio Mateus de Araújo, Presidente do Sindicato 
Rural de Coroaci, manifestando-se favoravelmente à aprovação 
do Projeto de Lei nQ 285/95 e à manutenção de todas as 
competências atribuídas ao IEF, mormente o reflorestamento. 
(- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 285/95.) 

Da Sra. Lúcia Queiroz Melo Freire e outras. da 27ª 
Superintendência Regional de Ensino de Passos, solicitando 
apoio ao seu postulado, a opção por 40 horas de trabalho 
semanais. (- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Paulo Martins Guedes Filho, Presidente do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento, do Município de Coroaci, 
solicitando apoio à manutenção das competências e das 
atribuições do IEF. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 
285/95. ) 
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 319/95 

Dá nova redação ao art. 159, "caput", da Lei nQ 11.404, de 
26 de janeiro de 1994, que contém normas de execução penal. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O art. 159, "caput", da Lei nQ 11.404, de 26 de 

janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 159 -O Conselho de C:--iminologia e Política Criminal 

será integrado por 15 (qu1nze) membros designados pe 1 o 
Secretário de Estado da Justiça e escolhidos ent~e 
professores e profissionais das áreas de Direito Penal, 
Processual Penal e Penitenciário, de Criminologia e de 
Ciências Sociais, bem como entre representantes de 
organismos da área social e religiosa, sendo 1 (um) da Mitra 
Arquidiocesana de Belo Horizonte, por ela indicado, e 1 (um) 
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representante da comunidade evangélica, a ser indicado por 
uma das Igrejas Evangélicas da Capital.". 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de junho de 1995. 
Glycon Terra Pinto 
Justificação: O art. 24, I, da Constituição da República 

dispõe que compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar, concorrentemente, sobre direito 
penitenciário. A mesma disposição é encontrada na 
Constituição Estadual, no art. 10, XV, "a". 

Com efeito, imprescindível se faz a inclusão de 
representantes religiosos junto ao Conselho de Criminologia 
e Política Criminal, como forma de integrá-los, legalmente, 
no processo de formação e recuperação dos detentos. 
-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. 

PRCJETO DE LEI No 320/95 
Acrescenta parágrafos ao a-:. 56-da Lei nQ 6.763, de 1975, 

e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do =stado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O art. 56 da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 3Q e 4Q: 
"Art. 56 - .............................................. . 
§ 3Q O disposto no inciso II não se aplica ao 

contribuinte que houver declarado espontaneamente. através 
do Demonstrativo de Apuração e Informação - DAPI -. o valor 
total do imposto, acrescido de multa, não pago 
tempestivamente. 

§ 4Q - As multas lançadas na forma do inciso II sobre os 
valores informados no DAPI -, que ainda não tenham sido 
pagas ficam automaticamente canceladas.". 
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 junho de 1995. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: O art. 56 da Lei ng 6.763, de 1975, prevê 

multas para o contribuinte que não tenha recolhido o ICMS 
tempestivamente. Em seu inciso II, dispõe que a multa é 
acrescida de 100% quando for decorrente de ação fiscal. 

Ocorre que a Receita Estadual está utilizando a informação 
prestada pelo contribuinte, através do DAPI, para emissão do 
auto de infração. 
Verifica-se. então, que não está havendo a dita ação 

fiscal, fato gerador das multas. uma vez que estas estão 
sendo emitidas a partir das informações recebidas pelo órgão 
fiscal. sem conferência dos documentos nos estabelecimentos 
dos contribuintes. 

Com a alteração proposta, o contribuinte que não recolheu 
tempestivamente o imposto devido, mas que o informou à 
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repartição fiscal, será penalizado somente com as alíquotas 
previstas no art. 56, inciso I, da Lei nQ 6.763, de 1975. 

Há que se diferenciar o contribuinte inadimplente do 
sonegador. 
-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 321/95 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita José Horta, 

com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Centro 

Espírita José Horta, com sede no Município de Uberaba. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de junho de 1995. 
Paulo Piau 
Justificação: Fundado em 29/8/57, no Município de Uberaba, 

o Centro Espírita José Horta é uma entidade de caráter 
filantrópico que vem prestando, desde sua fundação, grandes 
e relevantes serviços à comunidade de Uberaba, entre os 
quais destacamos trabalhos científicos, filosóficos, 
educacionais, psicológicos e assistenciais; promoção de 
cursos e palestras visando a educação familiar; assistência 
médica, psicológica e psiquiátrica; trabalhos educativos, 
pr~ventivos e corretivos visando o combate ao uso de drogas 
e alcool e ao tabagismo; trabalhos de combate à fome, ao 
desemprego e à falta de moradia; fornecimento de 
medicamentos aos carentes e encaminhamento a exames 
laboratoriais; assistência social de forma intensiva, 
promovendo sindicâncias e visitas domiciliares. 
O Centro Espírita José Horta consolidou-se, no decorrer dos 

tempos, em uma instituição sólida e eficaz em favor dos 
menos favorecidos pela sorte. promovendo o bem-estar social 
de maneira imparcial apolítica, sendo seus serviços 
prestados à comunidade de maneira gratuita e desalienados de 
qualquer interesse que não seja o de bem servir. 
Ressalto que a aprovação do projeto de lei em questão, além 

de diplomar importante entidade filantrópica. agraciará 
reconhecidamente os serviços prestados pela mesma à 
comunidade e lhe proporcionará incentivos aos firmes 
propósitos empreendidos em favor de sua nobre causa. 
-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 322/95 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária 

Pequiense, com sede no Município de Pequi. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária Pequiense, com sede no Município de Pequi. 
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Art. 2Q Esta lei entra em 

publicação. 
vigor na data de sua 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Romeu Queiroz 
Justificação: A Associação Comunitária Pequiense, sociedade 

civil sem fins lucrativos, desenvolve atividade~ com 0 
objetivo de promover o desenvolvimento comunitário -ediante 
o levantamento e o encaminhamento de soluções para problemas 
nas áreas de educação, saúde e infra-estrutura urbana. 

Além c·sso, a entidade promove a realização de eventos 
recreativos, culturais e esportivos, que são divulgados pelo 
"Informativo Pequiense", jornal mensal mantido pela 
Associação, o qual publica também noticias de todo 0 município. 
Diante disso, entendemos que a aludida entidade merece o 

titulo de 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. 

REQUERIMENTOS 
NQ 532/95, do Deputado João Batista de Oliveira, 

solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Segurança 
Pública com vistas à apuração da responsabilidade pela 
invasão do domicílio da Sra. Denise Santos, nos aias 
27/5/95, 30/5/95. 1Q/6/95 e 12/6/95. 

NQ 533/95, do Deputado João Batista de Oliveira, 
solicitando seja encaminhado oficio ao Secretário da 
Segurança Pública com vistas a manifestar o repúdio desta 
Casa pela expulsão de representantes do Fórum Permanente de 
Defesa dos Direitos Humanos de seu gabinete. (- Distribuídos 
à Comissão de Defesa Social.) 

NQ 534/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Atalaia da Serra no Município de Conceição do Mato 
Dentro. por seus 14 anos de existência. 

NQ 535/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Irmãos Unidos Divinenses, no Município de Divino 
das Laranjeiras, por seus 18 anos de existência . 

NQ 536/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçónica Estrela de Ouro Branco, no Município de Ouro 
Branco, por seus sete anos de existência. 

NQ 537/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitandc se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Paz e Progresso, no Município de Belo Horizonte, 
por seus 13 anos de existência. 

NQ 538/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Liberdade, Disciplina e Justiçê, no Município de 
Porteirinha, por seus 13 anos de existência. (- Distribuídos 
à Comissão de Educação.) 
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Do Deputado Paulo Piau, solicitando se constitua comissão 
especial para discutir ações pela criação de melhores 
condições de comunicação no Estado. 

Do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo 
ao Ministro da Saúde com vistas à liberação de recursos para 
o Hospital São Vicente de Paulo, do Município de Itambacuri. 

Do Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei nQ 2.250/94. 

- Os requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais (8) 
foram publicados na edição de 23/6/95. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Mauri Torres e Geraldo Santanna. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deput2=~ Raul Lima 
Neto. 
O Deputado Raul Lima Neto Sr. Presidente, Deputado 

Agostinho Patrús; Sra. Secretária, Deputada Maria José 
Haueisen; Srs. Deputados, minhas senhoras, meus senhores, 
conversando, ontem, com um companheiro, na sala anexa a este 
Plenário, ele me aconselhava, com muita propriedade, a 
deixar para comprar roupas nos Estados Unidos, porque, 
dizia-me ele, lá elas são, no m1n1mo, cinco vezes mais 
baratas que no Brasil. Ele o disse, e isso é um fato, uma 
verdade. Não podemos contestar que nos Estados Unidos ou em 
qualquer pais do Primeiro Mundo não só as vestes, mas também 
viveres, eletrodomésticos e carros são muito mais baratos 
que no Brasil. Isso se dá exatamente porque naqueles países 
o caro é o individuo, é a mão-de-obra. O que se valoriza em 
qualquer pais que evolui, que cresce, em primeiro lugar, é o 
homem, e não, o objeto. 
Situação totalmente inversa acontece em nosso País: temos 

não só os produtos piores como os mais caros, ao lado da 
mão-de-obra mais vilmente, mais injustamente paga, a mão-de-
obra mais escrava da face da Terra. Eu nem diria escrava, 
porque seria até muita benevolência para com aqueles que se 
assalariam. Eu diria mão-de-obra penalizada e vou explicar 
por quê: nem o escravo, na época mais severa da escravatura, 
sobreviveria com um salário como o brasileiro. É um real 
milagre. 

Ontem, mais uma vez, me decepcionei - e foi essa tremenda 
decepção que me trouxe hoje à tribuna - ao conversar com uma 
ascensorista, uma senhora de idade que trabalha há mais de 
dez anos na Assembléia, contratada por uma companhia de 
terceirização, a qual me disse que está recebendo, agora, 
setenta e poucos reais. Nem os R$100,00 do salário mínimo, a 
empresa de terceirização contratada por esta Casa paga aos 
seus funcionários. Isso é uma loucura. E ela disse, ainda, 
que tem uma ajuda para moradia de R$8,00, uma ajuda para 
passagem e que poderia escolher entre ganhar os R$100,00 ou 
continuar ganhando os R$70,00 (certamente, assinando recibo 
de R$100,00). Nós encaminhamos à essa Mesa um requerimento 
para que fosse apurado o que está acontecendo com as 
companhias de terceirização. 
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Srs. Deputados, por favor, o clamor do pobre sobe até Deus. 

Isso é uma injustiça tremenda. Ai daquele que faz lei 
injusta para tolher o direito do pobre, do trabalhador. 
Moisés, na oração do Salmo 90, diz: "Valoriza, Senhor, as 
obras das nossas mãos". Isso equivale a dizer: "valoriza, 
Senhor, as obras das mãos do trabalhador". Nem nosso Pais 
nem pais nenhum do mundo dará certo, ainda que acerte no 
liberalismo, ainda que tome medidas certas como a quebra dos 
monopólios, que são uma das mais gritantes iniqüidades que 
temos, ainda que promova uma competição sadia, como fez o 
México, se não valorizar a mão do homem, do indivíduo. Se a 
mão do trabalhador não for objeto mais caro do que qualquer 
outro objeto secundário, o país não irá para a frente, 
porque não se dividirão as riquezas, não se aumentará o 
poder aquisitivo do povo. E a Nação é o povo, não os 
empresários nem os monopólios. 

É tão terrível a situação em que nos encontramos que só 
posso entendê-la como uma maldição, em consequencia da 
idolatria. Será que não estão vendo isso? Eu digo maldição, 
em conseqüência da idolatria, porque Davi, no Salmo 115, 
depois de zombar dos ídolos, dizendo que eles têm olhos, 
mas, não vêem; têm boca, mas não falam; têm ouvidos, mas não 
ouvem, lança uma praga sobre toda nação que tem ídolos como 
padroeiros, dizendo: "Tornem-se semelhantes a eles os que os 
fazem e quantos neles confiem". Só pode ser isso. Não é 
possível que continuemos com essa política, mesmo que seja 
de transformação, pois não se está entendendo que, enquanto 
não se valorizar aquele que foi feito à imagem e semelhança 
de Deus, não houver uma distribuição justa, não se pagar bem 
ao trabalhador, não haverá condições de nação nenhuma ir 
para a frente, porque haverá uma maldição de Deus sobre ela. 
A nação que não paga uma remuneração justa aos seus 
empregados não pode ir para a frente, porque há uma maldição 
de Deus sobre ela. 

~ 
~ 

Este é o momento apropriado para dizer como é gritante essa 
cegueira em nosso País. Recentemente, tivemos uma audiência 
pública em Pirapora, ocasião em que fiquei hospedado no 
Hotel Canoeiros. Na cidade, ouvi de seus habitantes a 
afirmação de que o Prefeito Wallid Abdalla não paga os 
salários de seus funcionários há quatro ou cinco meses. 
Muitos pais de família chegam ao armazém com a caderneta, 
para comprar a comida - que estão racionando em casa com 
seus filhos-, pedindo para pagar no dia 10. Chegando a data 
marcada, como não sai o miserável pagamento, pedem outro 
prazo, para pagar no dia 30. Nessa data, o pagamento não 
sai, e corta-se o crédito do trabalhador. Assim, o servidor 
público entra em crise. Não se trata de uma escravização, 
mas, sim, de uma penalização, porque o trabalhador não tem o 
que comer. Será que o Prefeito de uma cidade que é a segunda 
em arrecadação no Norte de Minas não vê que está cometendo 
um pecado terrível contra Deus? Quantas centenas de famílias 
estão vivendo miseravelmente, em desespero! Fiquei sabendo 
que houve até morte, porque um pai de família sucumbiu, não 
agüentando o sofrimento. E as autoridades, o que fazem? O 
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Promotor de Justiça, o que faz? As autoridades não fazem 
nada para solucionar o problema. O Promotor de Justiça, que 
deveria agir, não o faz. A Bíblia diz que Deus não terá como 
inocente aquele que, devendo punir o perverso, não o faz, ou 
seja, aquele que, tendo o poder de executar o Juízo, não o 
faz. O Promotor de Justiça, que é chamado defensor da 
sociedade, deveria abrir imediatamente uma ação contra o 
Prefeito. É um crime deixar um trabalhador cinco meses sem 
receber seu salário. O que pode fazer esse trabalhador? Vai 
roubar para sustentar seus filhos? Talvez até tenha amparo 
na lei quem furte para comer e não morrer, mas não tem 
amparo na lei de Deus. Em nenhuma situação o ladrão tem 
justificativa, mas justificada é a nação ou as autoridades 
que punem o Executivo ou alguém que tem nas mãos o dever de 
pagar e não o faz. Pois "digno é o trabalhador do seu 
salário", já dizia o apóstolo Paulo. Estamos vivendo numa 
nação em que esses crimes tremendos passam despercebidos. 
Vemos, até com estarrecimento, quem louva o perverso. 
Salomão diz que aquele que recusa ouvir a lei de Deus 
termina dando glória ao perverso, mas aqueles que temem a 
Deus pelejam contra ele. Portanto, é necessário pelejar 
contra a injustiça; é necessário que olhemos para nós 
mesmos, para vermos o que está acontecendo com a nossa 
Nação, e como estamos assalariando os nossos empregados. 
Tomemos como exemplo a Igreja, para que possamos fixar isso 
em nossos corações. O apóstolo Paulo disse que pelos ouvidos 
não serem os olhos, não significa que não são membros do 
corpo; pelos pés não serem as mãos. não significa que não 
são membros do corpo. Todos os membros do corpo são 
importantes. Até aqueles que ~os são menos decorosos, nós os 
revestimos da maior honra. E preciso que os empresários 
compreendam que mesmo que o trabalhador não tenha a 
iniciativa, mesmo que o trabalhador não seja um profissional 
liberal, nem por isso deixa de ser membro do corpo e de ser 
tão necessário à comunidade e ao bem-estar da Nação como 
ele, o patrão. Portanto, necessário se faz que o empregador 
distribua com justiça, porque havemos de prestar contas, um 
dia, àquele que é a justiça personificada, ou seja, Deus. 

Esta Vida é muito passageira e, se acumularmos apenas aqui, 
onde a traça corrói, e os ladrões roubam, chegaremos à 
conclusão que não temos nada. Mas quando executamos ou 
exercitamos justiça e juízo, entesouramos lá em cima. Poder 
Deus nos deu, e, como Deputados, fazendo parte do Poder 
Legislativo - Poder que não tem tantos poderes, Poder muito 
vulnerável, mas que tem a obrigação de fiscalizar outros 
Poderes, como o Poder Executivo-, temos a obrigação de 
denunciar as injustiças da sociedade, bem como as cometidas 
por outros Poderes. Acredito que devemos nos tornar um 
instrumento nas mãos de Deus. 
Para finalizar, Sr. Presidente, conhecendo o meu coração 

apenas, e não, o vosso, julgo-o superior a mim mesmo, porque 
sei que é pela graça que estou de pé. Creio que Aquele que é 
poderoso para iluminar com justiça é poderoso para fazer 
nossos olhos brilharem de tal maneira que enxergaremos onde 
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está o erro e corr1g1remos as gritantes iniqüidades em nosso 
País. Muito obrigado. 

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

O Deputado Gilmar Machado* Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias, 
imprensa, gostaríamos de não ser obrigados a ocupar esta 
tribuna. Lamentavelmente, precisamos estar aqui, nesta 
tarde. Concordando com as palavras do Deputado Raul Lima 
Neto, queremos dizer que estamos presenciando. hoje, no 
Pais, um processo de tentativa de desgaste do trabalhador, 
principalmente no que diz respeito aos seus órgãos de 
representação, como é o caso da CUT. Nos últimos anos, 
depois do processo de redemocratização do Pais, ainda não 
tínhamos passado por uma perseguição tão brutal contra as 
entidades representativas dos trabalhadores como essa que 
ocorreu recentemente. Nunca tínhamos presenciado antes, como 
estamos presenciando agora, uma vontade, uma necessidade de 
destruir, de arrebentar e de acabar com todas as 
organizações de trabalhadores que tiverem a coragem de fazer 
qualquer tipo de oposição à atual administração. Lamentamos 
tal atitude, porque entendemos que o processo democrático 
permite a existência das posições favoráveis e contrárias, e 
estas. realmente, devem existir num regime democrático de 
governo, pois, caso contrário, caminharemos rapidamente, não 
para um processo cada vez mais democrático, mas estaremos 
retrocedendo em direção à ditadura. Estamos presenciando. 
repito, uma perseguição brutal. como ocorreu com o Sindicato 
dos Petroleiros e como vem ocorrendo com a CUT, que, 
sistematicamente, se vê impedida de expressar qualquer 
posição contrária à política econômica do Governo Federal. 
Por sua vez, a Força Sindical, que vem apoiando as medidas 
adotadas pelo Governo - gostaria de esclarecer que não somos 
contra tal posição assumida 2or aquela central sindical -
tem todas as condições a~ manifestar livremente suas 
op1n1oes. Entretanto, esse mesmo Governo impede e não 
permite que nenhum outro sindicato ou a CUT se manifestem. 
Essa é a democracia existente no Governo Fernando Henrique 
Cardoso. 

Nós hoje estamos aqui para repudiar a situação e cobrar, 
mais uma vez, que seja feita uma investigação séria e 
transparente a respeito das bombas que foram jogadas aqui em 
Belo Horizonte e que precisam ser apuradas. Mas o que vemos 
é a tentativa sistemática de acusar e responsabilizar o 
companheiro Austen Mudado, Diretor Financeiro da CUT de 
Minas Gerais, e, ao mesmo tempo, tentar desgastar a imagem 
desse órgão. 

Passo à leitura da nota oficial que a CUT divulga sobre as 
declarações do Superintendente da Polícia Federal do Estado 
de Minas Gerais: "Nesta terça-feira, dia 20 de junho. o 
Superintendente da Polícia Federal do Estado comunicou à 
imprensa o possível indiciamento do Diretor Financeiro da 
CUT-MG, Austen Mudado. Algumas considerações importantes: 
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1 Logo após o atentado houve várias tentativas 
fracassadas da Polícia Civil de incriminar o companheiro 
Austen Mudado e atingir a CUT, mas ao final foram 
desmontadas todas as farsas da Polícia Civil, entre elas: 
a) o testemunho do policial aposentado Jaime, como peça 

chave do processo; 
b) o exame pericial nas botas do companheiro Austen, depois 

das botas terem permanecido durante quatro horas em poder da 
própria polícia com destino ignorado. 
2- No final de março, quando se discutia a possibilidade 

da Polícia Federal conduzir as investigações, a CUT foi 
alertada sobre uma reunião acontecida em Brasília, em que a 
cúpula da Polícia Federal teria decidido dar um tratamento 
"adequado" ás investigações. 
3 O próprio comunicado da Polícia Federal é uma 

demonstração da falta de seriedade nas investigações e 
confirma o alerta feito á CUT em março. 
4 - As entidades (OAB e CUT) deveriam ser comunicadas do 

desfecho das investigações, o que não foi feito até ás 16 
horas do dia 21 de junho. 
5 - O relatório final também não foi apresentado, até a 

presente data. 
Diante das evidências, a CUT não tem dúvidas de que o 

comunicado da Polícia Federal é mais uma armação contra as 
entidades que lutam pela democracia no País. 
A CUT reafirma que o companheiro Austen Mudado é inocente e 

exige que os atos terroristas ocorridos em Belo Horizonte 
sejam apurados e os responsáveis punidos. 

Belo Horizonte, 21 de junho de 1995. 
Carlos Campos, Presidente da CUT." 
Queremos, ao fazer essa leitura, expressar, em noce da 

Bancada do PT, o nosso apoio integral á nota da CUT, 
repudiando essa atitude. Estaremos aguardando relatório 
final e estaremos ali, na Polícia Federal, pedindo mais uma 
retratação, como já aconteceu quando a Policia Civil prendeu 
o companheiro Austen e depois teve que reconhecer que houve 
precipitação. Hoje, a mesma coisa está ocorrendo, e nós 
esperamos ter um tratamento diferenciado daquele anterior. 
Os trabalhadores não querem ser tratados de forma especial, 
mas querem que a justiça seja cumprida de fato. E nós, mais 
uma vez, afirmamos que queremos que as empresas 
distribuidoras de gás recebam o mesmo tratamento e que a 
justiça aja com a mesma velocidade com que agiu no caso do 
Sindicato dos Petroleiros. Queremos que a Policia Federal 
investigue com isenção e transparência e que aguarde todos 
os resultados para depois sair fazendo propaganda. 

O que o Secretário fez foi desgastar e tentar queimar a 
imagem da CUT, mas isso não vai impedir e intimidar os 
trabalhadores, que continuarão de cabeça erguida, lutando 
contra mudanças que estão tentando implantar, como acabar 
com aposentadoria por tempo de serviço e uma ser1e de 
conquistas já ganhas pela classe. Os trabalhadores 
continuarão resistindo, lutando, goste ou não o Sr. 
Presidente, porque entendemos que, só assim, poderemos 
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garantir dignidade ao povo trabalhador deste País. Muito 
obrigado. 

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

Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa, Deputado Agostinho Patrús, Sras. e Srs. 
Deputados, visitantes que nos honram com sua presença, 
senhores da imprensa, queremos, nesta tarde, prestar nossas 
homenagens a um político de Montes Claros e do Norte de 
Min~3. o Deputado Federal Humberto Souto. Ontem, no 
Con;~esso Nacional, ele foi escolhido por seus pares para 
ocupar uma das vagas de Ministro do Tribunal de Contas da 
União. 
Humberto Souto é, talvez, o político de maior tempo de ação 

na região Norte de Minas. Foi Deputado Estadual, ocupando 
uma cadeira nesta Casa Legislativa. Atualmente, exerce o 
quinto mandato como Deputado Federal. Nas últimas eleições 
obteve mais de 80 mil votos, dos quais mais de 32 mil só na 
cidade de Montes Claros. É um político coerente com seus 
pensamentos e com seu partido, o PFL. Coerente com a sua 
linha de conduta, é responsável por inúmeras obras, tanto na 
cidade de Montes Claros como em inúmeras outras do Norte de 
Minas. 

Sem querer cair no erro de diminuir sua participação 
parlamentar, queremos assinalar algumas participações e 
decisões importantes de Humberto Souto, como, por exempio, o 
socorro prestado á UNIMONTES, com recursos do Governo 
Federal, principalmente quando a Universidade mais precisava 
de trabalho político sério. Humberto Souto, através de sua 
ação política, conseguiu do Governo Federal recursos 
suficientes para que a UNIMONTES pudesse estar hoje na 
situação em que está e pudesse continuar prestando 
inestimáveis serviços á sociedade norte-mineira. Foi 
responsável por projetos de saneamento básico na cidade de 
Montes Claros. como a Av. Esteves Rodrigues e o córrego das 
Melancias, que têm a sua marca, a sua participação. 

Hoje, o povo rende suas homenagens a esse grande político, 
responsável, também por grandes trabalhos em todas as 
cidades do Norte de Minas, como Monte Azul, Porteirinh: 
Itacarambi, Januária e tantas outras. Teve uma atuaç~~ 
decisiva na área educacional, trazendo para a região 
1numeras construções de CIACs, com sua marca e sua 
participação. 
Só sentimos que, ao desocupar uma cadeira no Congresso 

Nacional, Humberto Souto deixa uma lacuna, um vazio, 
principalmente numa região que carece, em termos 
quantitativos, de maior representação naquela Casa. Irá 
ocupar a sua vaga o ex-Prefeito de Teófilo Otôni. Ainda bem, 
porque será um Deputado Federal ligado ás regiões do médio e 
do alto Jequitinhonha e que também será cobrado, para que 
seja feito um trabalho profícuo em nome do Norte do Estado. 

Não poderíamos, Srs. Deputados, deixar passar desapercebida 
uma data como esta. Desejamos ao Deputado Federal Humberto 
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de Souto toda sorte como Ministro do Tribunal de Contas da 
União. Temos a certeza de que ele, como Ministro. continuará 
prestando seu grande trabalho. Rendo minhas homenagens a 
esse político, por sua coerência, por seu dinamismo, por um 
trabalho de presença constante. 
Humberto Souto é um político que sempre tem honrado as 

tradições políticas do Norte de Minas; é um político que 
devemos ter como exemplo. Apesar de não pertencer a seu 
partido político, de não tê-lo apoiado, não posso deixar de 
prestar esta homenagem a esse homem que engrandece a classe 
política mineira e a classe política norte-mineira. 
Felicidades, Humberto Souto. Nós continuaremos precisando 

de seu trabalho. Agora, ocupando essa nova função, esperamos 
que V. Exa. continue com o mesmo trabalho, correto e 
coerente com seus companheiros, sua região, seus ideais. 
Muito obrigado. 

2a PARTE (ORDEM DO DIA) 
- 1a Fase 

Abertura de Inscrições 
o sr, Presidente ~ Não havendo outros oradorês inscritos, a 

Presfd~ncfa passa á 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. 
- Vem à Mesa: 

Acordo de Lideranças 
O Colégio de Lideres, reunido na forma regimental, 

deliberou solicitar a v. Exa. que estabeleça as normas 
complementares para tramitação dos projetos de lei a que se 
referem os arts. 216 a 219 do Regimento Interno. a seguir 
enumeradas: 

1 - Poderão participar da discussão e votação do parecer, 
na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com 
direito a voz e voto, observada a proporcionalidade e os 
critérios fixados no art. 99 do Regimento Interno: pelo 
PMDB: Deputados José Henrique, da Comissão de 
:d~!~~~;~~T!~ ~~~~~~~;S~~~~~n~~m~~r~;m~~s~~m~~são g~n;~~~~~~ 
ão e Justiça; Antônio Roberto, da Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais; pelo PP: Deputados Carlos Murta, 
da Comissão de Administração Pública; Antônio Genaro, da 
Comissão de Constituição e Justiça; Sebastião Helvécio, da 
Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária; pelo 
PTB: Deputados Paulo Schettino, da Comissão de Defesa 
Social; Dílzon Melo, da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização; José Bonifácio, da Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer; pelo PSDB: Deputados 
Arnaldo Canarinho, da Comissão de Agropecuária e Política 
Rural; Miguel Martini, da Comissão de Defesa Social; João 
Leite, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais; 
pelo PFL: Deputados Paulo Piau, da Comissão de Agropecuária 
e Política Rural; Jorge Hannas, da Comissão de Saúde e 
Ação Social; pelo PT: Deputados Almir Cardoso, da Comissão 
de Defesa do Consumidor; Gilmar Machado, da Comissão de 
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Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer; pelo PDT: 
Deputado Álvaro Antônio, da Comissão de Política Energética, 
Hídrica e Minerária; pelo PL: Deputado Ronaldo Vasconcellos, 
da Comissão de Meio Ambiente; pelo PSD: Deputado Dinis 
Pinheiro, da Comissão de Defesa do Consumidor; pelo PMN: 
Deputado Raul Lima Neto, da Comissão de Ciência e 
Tecnologia; pelo PV: Deputado Wilson Trópia, da Comissão de 
Meio Ambiente; pelo PSB: Deputado João Batista de Oliveira, 
da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização; pelo 
PPS: Deputado Marco Régis, da Comissão de Saúde e Ação 
Social. 

2 - Os membros relacionados no item 1 terão direito a voto, 
na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
relativamente apenas às matérias abrangidas pela competência 
das comissões pc~ eles represe~tadas; 

3 - na ausência de um dos membros relacionandos no item 
anterior, o Líder de bancada ou de bloco parlamentar poderá 
indicar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária um substituto· 
4- a Comissão de Fisca11~ação Financeira e Orçamentária poderá reunir-se com representantes ou grupos de 

representantes das comissôes, a f1m de discutir os projetos 
de que trata o acordo: 

5 o "quorum" para abertura dos t r aba 1 h os ê para 
deliberação será a maioria dos membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária; 

6 - a designação do relator será feita pelo Presidente da 
Co~issão.de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 2L nor2' 
apos o termino do prazo de apresentação de emendas· 

7 - as emendas serão entregues na Gerência-Gerai de Apol~ 
às Comissões, no prazo regimental; 
a - a apresentação de emendas ao Projeto de Lei do 

Orçamento Anual obedecerá ao disposto na Deliberação da Mesa 
nQ 794, de 1992. 
Sala das Reuniões, 22 de junho de 1995. 
Romeu Queiroz, Líder do Governo - Sebastião Helvécio, Líder 

do PP - Péricles Ferreira, Líder da Maioria Francisco 
Ramalho, Líder do PSDB - Dilzon Melo, Líder do PTB - José 
Braga, Lider do PDT -Ronaldo Vasconcellos, Líder do PL-
Marco Régis, Líder do PPS - Raul Lima Neto, Líder do PMN -
Carlos Murta, Líder do Bloco de Mobilização social 
Progressista Gilmar Machado, Líder do PT Geraldo 
Santanna, Líder do PMDB- Wilson Trópia, Lider do PV- Jairo 
Ataide, Líder do PFL -João Batista de Oliveira, Líder do 
PSB. 

Decisão da Presidência 
A Presidência acolhe o Acordo de Lideranças e determina o 

seu cumprimento . 
Agostinho Patrús, Presidente . 

Leitura de Comunicações Apresentadas 
- A seguir, o Sr. Presidente dá c1encia ao Plenário das 

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados 
Mauri Torres - falecimento do Sr. Aníbal José Alves Torres, 
em Viçosa (Ciente. Oficie-se.); e Geraldo Santanna- sua 
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eleição para Líder do PMDB (Ciente. Publique-se. Cópia às 
Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio às Comissões.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente- Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 35/95, do Deputado 
José Bonifácio, que dispõe sobre readmissão de servidores 
das entidades de economia mista do Estado. A Comissão de 
Justiça conclui pela inconstitucionalidade do projeto. 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. 
Arquive-se o projeto. 
Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade 

do Projeto de Lei nQ 48/95, do Deputado José Bonifácio, que 
dispõe sobre a criação de unidades de ensino superior. A 
Comissão de Justiça opina pela inconstitucionalidade do 
projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. 
Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto. 

Requerimentos 
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Piau, 

solicitando a constituição de uma comissão especial para 
discutir ações que venham a criar melhores condições de 
comunicação no Estado de Minas Gerais. À Comissão de 
Administração Pública. 

Requerimento do Deputado Kemil Kumaira, solicitando 
intercessão junto ao Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, com 
vistas à liberação de recursos para atender as necessidades 
8mergenciais do Hospital São Vicente de Paulo, no Município 
de Itambacuri. ·Em votação, o requerimento. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos. solicitando 
o desarquivamento do Projeto de Lei nQ 2.250/94. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Requerimento 

nQ 320/95, da Comissão de Educação, solicitando informações 
ao Governador do Estado acerca do patrocínio, pela 
administração pública, de entidades relacionadas a clubes de 
futebol, grupos de teatro e organizações assemelhadas. bem 
como esclarecimentos atinentes aos critérios adotados. A 
Mesa da Assembléia opina pela sua aprovação com a Emenda nQ 
1, que apresenta. Em votação, o requerimento, 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 o Requerimento nQ 320/95 
com a Emenda nQ 1. Requerimento nQ 321/95, do Deputado Ivo 
José, solicitando ao Diretor-Geral do DER-MG as informações 
que menciona, referentes às condições de trânsito da estrada 
que interliga os municípios de Congonhas do Norte e 
Conceição do Mato Dentro, em virtude da ocorrência, nesse 
trecho, de trágico acidente com ónibus da Viação Serro, no 
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último mês de abril, causando a morte de dezenas de pessoas. 
A Mesa da Assembléia opina pela sua aprovação. 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. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente -Vem à Mesa requerimento do Deputado José 

Bonifácio, que propõe a inversão de pauta, solicitando que 
seja votado em 1Q lugar o Projeto de Lei nQ 11/95, do 
Tribunal de Justiça. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 
votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 11/95, do 

Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação de carç~s 
nos quadros das Secretarias dos Tribunais de Justiça e de 
Alçada e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
opinou pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 
1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública 
opinou pela sua aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Justiça, e as Emendas nQs 2 a 4, que apresentou. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opinou pela sua aprovação com a 
Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça, e a Emenda ng 2, da 
Comissão de Administração Pública, e pela rejeição das 
Emendas nQs 3 e 4, também apresentadas pela Comissão de 
Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou o 
Projeto à Comissão de Administração Pública, que opinou pela 
aprovação das Emendas nQs 7 e 8, na forma da Subemenda nQ 1, 
e pela rejeição das Emendas nQs 5, 6, e 9. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, 
solicitando a votação destacada da Emenda no 3. A 
Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso XVII 
do art. 244 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado José Bonifácio, solicitando votação destacada da 
Emenda nQ 7. A Presidência defere o requerimento, nos termos 
do inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. Em votação, 
o Projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Em votação. as Emendas nQs 1, 2. 7 e 8, as duas últimas na 
forma da Subemenda nQ 1, que receberam parecer pela 
aprovação, salvo destaque. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em 
votação, as Emendas nQs 4, 5, 6 e 9, que receberam parecer 
pela rejeição, salvo destaque. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em 
votação, a Emenda nQ 3. destacada pelo Deputado Sebastião 
Helvécio. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação. a Emenda nQ 7, 
destacada pelo Deputado José Bonifácio. Aprovada a emenda, 
fica prejudicada a Subemenda que recebeu o nQ 1 à Emenda nQ 
7. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto. aprovado, em 1Q turno, 
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o Projeto de Lei nQ 11/95 com as.Emendas nQs 1 a 3, 7 e 8, 
esta na forma da Subemenda nQ 1. A Comissão de Fiscalização 
Financeira. 
Votação, em 1Q turno, da Proposta de Emenda à Constituição 

nQ 3/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dá nova 
redação ao "caput" do art. 53 da Constituição Estadual. A 
Comissão Especial opina pela rejeição da proposta. Em 
vot~ção. A Presidência vai submeter a matéria à votação 
n?m1nal. P~ra tanto, convoca o Sr. 1Q-Secretário, Deputado 
Remolo Alo1se, para fazer a chamada. A Presidência esclarece 
qu~ os Deputados que desejarem aprovar a emenda responderão 
"s1m" e os que desejarem rejeitá-la responderão "não". 
Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do § 
3Q do_ a~t~ 208 ~o Regimento Interno, a proposta de emenda à 
Const1tu1çao sera aprovada se obtiver 48 votos. Com a 
palavra, o Sr. 1Q-Secretário, para proceder à chamada dos 
Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Rémolo Aloise) - (- Faz a 
chamada.) 

Responderam "sim" à chamada de votação nominal os 
seguintes Deputados: 

Maria José Haueisen- Durval Ângelo- Gilmar Machado- Ivo 
José- Ronaldo Vasconcellos. 

Responderam "não" à chamada de votação nominal os 
seguintes Deputados: 

Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 
Vieira- Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob- Antônio Júlio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho 
Anderson Adauto Antônio Andrade Antônio Roberto 
Arn~ldo Penna - Bilac Pinto- Carlos Murta- Carlos Pimenta 
-.D~lzon Melo- Dimas Rodrigues -Dinis Pinheiro- Djalma 
D1n1z - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Hel~ Tarquínio - Irani Barbosa Ivair Nogueira João 
Bat1s~a de Oliveira- João Leite Jorge Eduardo de Oliveira 
- Jo~e Bonifácio- José Henrique José Maria Barros- Kemil 
Kuma1ra - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cecé Marcelo 
Gonçal~es- Marco Régis- Maria Olivia- Paulo Piau- Paulo 
Sche~t:no - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Sebastião 
Helvec1o- Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente- Votaram 50 Deputados; 45 votaram "não"· 
5 vot~ra~ _"sim". Está rejeitada a Proposta de Emenda Á 
Const1tu1çao nQ 3/95. Arquive-se. 

Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 250/95, do 
~o~ernador do Estado, que autoriza a RURALMINAS a doar 
1move1 ao Município de Jaiba para o fim que menciona. A 
Com~ssão de Justiça opina pela constitucionalidade do 
proJeto. A _Comissão de _Fiscalização Financeira opina pela 
sua aprovaçao. Em votaçao, o projeto. Os Deputados que 0 
apr?va~ permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Á 
Com1ssao de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 54/95 do 
Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a implementaçâo de 
medidas necessárias à prev~nção e ao tratamento do câncer de 
mama e do câncer ginecologico. A Comissão de Fiscalização 
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Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1Q turno. Em votação, o projeto. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Fica, port2~to, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei no 
54/95 na <~rma do vencido em 1Q turno. À Comissão de 
Redação. 
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 21/95, do 

Deputado Ronaldo Vasconcellos, que estabelece a 
obrigatoriedade do uso de cinto de segurança nos veículos 
automotores de transporte coletivo intermunicipal. A 
Comissão de Justiça opina pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela sua 
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. As 
Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização 
Financeira opinam pela sua aprovação na forma do 
Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de 
Administração Pública. Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1Q turno, o 
Projeto de Lei nQ 21/95 na forma do Substitutivo nQ 1. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

78/95, ao 
permuta de 
esportivos, 

Fiscalização 
do vencido em 

Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
Deputado Paulo Pettersen, que dispõe sobre a 
notas fiscais por ingressos para eventos 
artísticos ou culturais. A Comissão de 
Financeira opina pela sua aprovação na forma 
1Q turno. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 27 25, do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dispõe sobre o repasse de 
recursos tribu-~ ios compensatórios aos municípios que 
abriguem, em '~u território, unidade de conservação 
ambiental. A Comissão de Justiça opina pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela sua 
aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça, e as 
Emendas nQs 2, 3 e 4, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação com a 
Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça, e as Emendas nQs 2, 3 e 
4: da _Comissão de Meio Ambiente. Em discussão, o projeto. 
Nao ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Em votação, as Emendas nQs 1 a 4, que receberam parecer pela 
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Paus2.) Aprov2:as. Fica, portanto, aprovado, 
em 1Q, turno, o Pro:: ~deLE nQ 27/95 com as Emendas nQs 1 
a 4. A Comissão de~ ':alização Financeira. 

ueclaração de Voto 
O Deput~do Gilmar Machado- Sr. Presidente, quero fazer uma 

declaraçao de voto a respeito do Projeto de Lei nQ 54/95. Eu 
gostaria de parabenizar o Deputado Carlos Pimenta pela 
iniciativa tão importante, visto que uma das questões mais 
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sérias_q~e vivemos hoje é, realmente, c câncer de mama. É 
necessar1o que haja iniciativas visando ao combate desse 
mal. Precisamos dar condições para a realização de exames 
preventivos a fim de que possamos eliminar da nossa 
sociedade esse tipo de câncer. Esperamos que esta Casa 
promova debates sobre o tema, a fim de que possamos 
contribuir para a campanha, em nível nacional, pela 
prevenção do câncer de mama. Muito obrigado. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não 

havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária de debates de amanhã, dia 23, às 9 ho-as. Levanta-
se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE SÃO 
SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE MIRAÍ -

REQUERIMENTO NQ 149/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de São Sebastião da 

Vargem Alegre, no Município de Mirai,. recebido mediante 
requerimento do Deputado Wanderley Avila, vem a esta 
Comissão para receber parecer ~os termos do art. 103, III, 
"b", do Regimento Interno, e do ~nciso III do art. 7Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 34 a 42). 
A representação vem assinada por 341 eleitores (às fls. 15 

a 20), número que supera a exigência 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 (a fls. 32). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 21) comprova a 

existência de 2.150 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Mirai atesta a 
existência de 403 moradias no Distrito de São Sebastião da 
Vargem Alegre (a fls. 22), número que supera o exigido por 
1 e i. 
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. 23 a 31). 
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Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 51 a 53), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 45 e 46), e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 47 a 50). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

V. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de São Sebastião da Vargem Alegre 
quanto à sua emancipação do Município de Mirai. passando a 
constituir o Município de São Sebastião da Vargem Alegre, 
com sede na localidade de São Sebastião da Vargem Alegre. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo, relator -Carlos 

Murta Ivair Nogueira João Batista de Oliveira 
Sebastião Costa. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
-No 16/95 

Comissão de Sãúde e Ação Social 
Relatório 

A proposição em epígrafe, do Deputado João Batista de 
Oliveira, :em por objetivo estabelecer critérios para a 
implantação dos centros profissionalizantes previstos no 
art. 224, IV, da Constituição do Estado. 

Publicada, foi a proposição submetida ao exame preliminar 
da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do 
projeto e apresentou à matéria as Emendas nQs 1 a 3. Em 
seguida, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 
e Lazer aprovou a ma· ·ia com a Emenda nQ 4. 

Com fulcro no art. ~90 do Regimento Interno. o Deputado 
Marcos Helênio requereu a audiência desta Comi~~§o, cabendo-
nos, portanto, emitir parecer sobre a matéria. 

Fundamentação 
Com base nos dispositivos da Carta mineira, a propos1çao em 

exame objetiva estabelecer critérios para a implantação dos 
centros profissionalizantes de apoio ao portador de 
deficiência e do acidentado no trabalho. Trata-se de medidas 
que visam a assegurar a integração e a socialização do 
deficiente e do acidentado, tendo como parâmetro uma nova 
concepção da pessoa portadora de deficiência. Segundo essa 
visão, o deficiente é o sujeito de sua própria vida e deve 
buscar sua independência material e existencial, exercendo 
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ativamente a condição de cidadão produtivo integrado à 
sociedade. 

Por outro lado, cabe ao poder público iniciar esse processo 
de integração do deficiente, o que poderá concretizar-se com 
aprovação das medidas propostas pelo projeto em tela, 
tornando a pessoa dependente de programas de assistência 
social um cidadão perfeitamente apto a integrar um mercado 
de trabalho condizente com as suas habilidades pessoais. 

Pelos motivos mencionados, achamos que a proposição em 
exame, aperfeiçoada pelas emendas apresentadas pelas 
Comissões precedentes, reveste-se de grande mérito. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do 

Lei nQ 16/95 no 1Q turno, com as Emendas nQs 
Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 

Projeto de 
1 a 3, da 

nQ 4, da 
e Lazer. 

Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis, relator - Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 16/95 

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

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto 
de lei em exame visa a estabelecer critérios para a 
implantação dos centros profissionalizantes previstos no 
art. 224, IV, da Constituição do Estado. 

Publicada, foi a matéria submetida ao exame preliminar da 
Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice 
à sua normal tramitação, apresentando-lhe, na ocasião, as 
Emendas nQs 1 a 3. 

Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para ser apreciada 
no 1Q turno, na forma regimental. 

Fundamentac2:, 
O art. 224 da Constituição do E~:ado dispõe que "o Estado 

assegurará condições de prevenção das deficiências física, 
sensorial e mental. com prioridade para a assistência pré-
natal e a infância, e de integração social do portador de 
deficiência, em especial de adolescente, e a facilitação do 
acesso a bens e serviços coletivos, com eliminação de 
preconceitos e remoção de obstáculos arquitetõnicos". 

Para assegurar a implementação desses objetivos, o poder 
Público deverá, entre outras medidas, "criar centros 
profissionalizantes para treinamento, habilitação e 
reabilitação profissional do portador de deficiência e do 
acidentado no trabalho, e assegurar a integração entre 
saúde, educação e trabalho", consoante dispõe o inciso IV 
daquele artigo. 
O projeto de lei em exame tem por objetivo instituir os 

critérios que deverão nortear a implantação dos referidos 
centros. 

No que se refere à situação organizacional. 
que os centros serão criados no âmbito da 
Educação, nos órgãos atualmente 

prevê o projeto 
Secretaria da 
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Superintendências Regionais de Ensino, que correspondem às 
antigas Delegacias Regionais de Ensino, por força da 
alteração introduzida pelo art. 13 da Lei nQ 11.721, de 
29/12/94. A escolha dos programas de capacitação a serem 
desenvolvidos terá como norte as demandas regional ou local. 
segundo dispõe o parágrafo único do art. 1Q do projeto. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nQ 
1, a qual endossamos na conclusão deste parecer, em que se 
retira do projeto a referência à situação dos centros 
profissionalizantes naqueles órgãos. 

No art. 2Q, o projeto de lei em comento prevê a existência 
de equipes multidisciplinares, integradas por especialistas 
aptos a orientar o oferecimento dos serviços consoante as 
espécies de deficiência a serem atendidas. Incumbirá, ainda, 
a esses profissionais a identificação da demanda 
predominante no âmbito de atuação de cada centro 
profissionalizante. 
Quanto ao ingresso nos programas de capacitação para o 

trabalho, matéria versada no art. 3Q da propos1çao, preveem-
se duas espécies de seleção. o atendimento de portadores de 
disfunção nata, bem como daquela adquirida antes da entrada 
no mercado de trabalho, será precedido de testes de aptidão 
profissional e de orientação vocacional. Já os acidentados 
do trabalho serão admitidos nos programas após avaliação 
médica, expressa em relatório que indique a necessidade de 
reabilitação ou de reciclagem profissional. 

No art. 4Q, o projeto atribui à Coordenadoria de Apoio e 
Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência as funções de 
encaw ~nar os formandos ao mercado de trabalho e de 
acomç~~nar a sua posterior ada~~ação. Prevê-se, ainda, no 
art. 5Q, a prestação de serviços pelo portador de 
deficiência, durante sua permanência nos centros 
profissionalizantes. 

Esposamos as considerações tecidas pela Comissão de 
Constituição e Justiça acerca dos arts. 4Q e 5Q do projeto, 
acolhendo, em nossa conclusão, as alterações por ela 
introduzidas por meio das Emendas nQS 2 e 3, mediante as 
quais a inserção dos formandos no mercado de trabalho e o 
acompanhamento da adaptação profissional dos egressos serão 
atribuição dos centros profissionalizantes. Entendemos, 
entretanto, que essa atuação deve ter a participação do 
Sistema Nacional de Empregos - SINE , razão pela qual 
apresentamos. na conclusão, a Emenda nQ 4. 

Somos de opinião que o Projeto de Lei nQ 
matéria conveniente e oportuna, ao estabelecer 
que tornarão efetivo o comando constitucional 
inciso IV do art. 224 da Constituição Estadual. 

16/95 versa 
os critérios 

contido no 

Da mesma forma, consideramos que as medidas nele previstas 
são adequadas à concretização da política relativa ao 
portador de deficiência, falando de perto à integração desse 
segmento da população à vida socioecon6mica do Estado. 

Concl usê.:. 
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 16/95 no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 a 3, da 
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Comissão de Constituição e Justiça, e, com a Emenda nQ 4, a 
seguir redigida. 

EMENDA NQ 4 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O Sistema Nacional de Empregos SINE 

participará do encaminhamento dos formandos ao mercado de 
traba 1 ho. ". 
Sala das Comissões, 25 de abril de 1995. 
Irani Barbosa, Presidente - Anderson Adauto, relator 

Gilmar Machado- João Leite. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

-No 94/95 
Comissão de Meio Ambiente 

Relatório 
De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o Projeto de Lei nQ 

94/95 visa a declarar áreas de proteção ambiental zonas de 
interesse ecológico situadas na bacia hidrográfica do rio 
Pandeiros. 
A matéria foi distribuída, nos termos regimentais, à 

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Cabe a esta Comissão, agora, emitir parecer quanto ao 

mérito da proposição. 
Fundamentação 

O Projeto de Lei nQ 94/95 trata da criação da Área de 
Proteção Ambiental - APA - do rio Pandeiros, apresentando os 
objetivos dessa iniciativa e as restrições quanto ao uso da 
área. 
Conforme disposto no art. 4Q da proposição, as atividades 

de implantação, administração e fiscalização da APA e da 
unidade de conservação do rio Pandeiros, de que trata a Lei 
nQ 10.629, de 1992, deverão ser regulamentadas por decreto 
que indicará o órgão responsável por sua execução. 
Assim sendo, o projeto em estudo está destinado a ser um 

instrumento a mais para a proteção desse rio, que foi 
declarado de preservação permanente pela referida lei. Essa 
norma trouxe uma orientação inédita na legislação brasileira 
ao definir uma nova categoria de preservação e indicar, 
ainda, quais cursos d'água estão assim classificados. 

Entre os objetivos de criação da APA, expressos no projeto, 
estão os de proteger paisagens naturais de beleza cênica 
notável e de preservar áreas importantes para a reprodução e 
o desenvolvimento da ictiofauna. 

A delimitação geográfica da área a ser declarada não consta 
no projeto. No entanto, pelo disposto em seu art. 3Q, fica o 
Poder Executivo incumbido de elaborar relatório técnico para 
caracterização das áreas de interesse ecológico e de 
atributos naturais, com a finalidade de delimitar e demarcar 
a APA do rio Pandeiros. Para tanto, incluem-se 
especialmente: as áreas que englobam as cachoeiras e 
corredeiras a jusante da usina hidrelétrica da CEMIG; a 
extensa planície de inundação e terras úmidas a jusante das 
cachoeiras; e as matas ciliares ao longo do rio e de seus 
afluentes. 
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Tal medida, embora deva ser tomada após a promulgação da 
lei, torna-se necessar1a, se considerarmos que não basta, 
apenas, elevar um rio à categoria de preservação permanente, 
mas sim, desenvolver ações concretas em sua bacia, para que 
ele seja preservado. 
Sendo assim, o projeto de lei em análise possui os 

elementos adequados para desencadear uma ação mais efetiva 
de preservação, tanto do rio, quanto do notável patrimônio 
ambiental de sua bacia. 

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

nQ 94/95, no 1Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1995. 
Ivo José, Presidente- Wilson Trópia, relator- Antônio 

Roberto- Ronaldo Vasconcellos. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

-No 94/95 
Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto em tela 

declara de proteção ambiental áreas de interesse ecológico 
situadas na bacia hidrográfica do rio Pandeiros. 

Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu 
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria. 

Em seguida, a Comissão de Meio Ambiente opinou pela 
aprovação do projeto na forma proposta. 

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer. 
Fundamentação 

Visa a proposição criar a Área de Proteção Ambiental - APA 
- do rio Pandeiros, apresentando os objetivos da criação 
dessa unidade, bem como as restrições ao seu uso. O projeto 
não apresenta qualquer impedimento do ponto de vista 
financeiro e orçamentário à sua aprovação, uma vez que não 
1ra gerar despesas para o Estado. Merece, portanto, 
prosperar nesta Casa. 

Cc·---::1 usão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 94/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões. 22 de junho de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -

Geraldo Rezende - Elbe Brandão - João Leite. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 110/95 
Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária 

Relatório 
Do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em 

análise autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Santa Cruz do Escalvado. 

Publicada em 28/3/95, foi a proposição distribuída à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer. 
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Fundamentação 
O projeto em apreço não encontra óbice do ponto de vista 

financeiro-orçamentário. Pretende que seja dado melhor uso 
ao citado imóvel, de propriedade do Estado, destinando-o à 
construção de uma área de lazer, em beneficio da comunidade 
local, sem que isso acarrete despesas para os cofres 
públicos. 
Tal imóvel não vem sendo utilizado de forma apropriada, 

encontrando-se em estado de abandono. A Secretaria de Estado 
de Recursos Humanos e Administração expressou sua 
concordância com a doação em exame. 

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

Lei nQ 110/95 no 1Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - João Leite, relator - Geraldo 

Rezende - Elbe Brandão. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 156/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei 

em tela objetiva criar o Programa do Leite na Empresa. 
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria e 
apresentou a Emenda nQ 1, compete-nos emitir parecer para o 
1Q turno quanto ao mérito da proposição, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
As boas condições de saúde dependem de vários fatores, mas, 

acima de tudo, de alimentação adequada. O individuo que não 
recebe nutrientes em quantidade e qualidade condizentes com 
suas necessidades orgânicas apresenta sinais de desnutrição 
e torna-se menos resistente a doenças, mesmo as mais 
simples, tais como gripe e diarréia. Além disso, constata-se 
que a carência alimentar é responsável, no Brasil, pelo alto 
índice de mortalidade infantil, uma vez que aumenta a 
vulnerabilidade do organismo à ação dos agentes patogênicos. 
O leite, por ser fonte de proteínas e energia, é componente 

fundamental da dieta das crianças até os sete anos. 
Salientamos, portanto, o alcance social da medida proposta, 

que visa a melhorar as condições de saúde da família do 
trabalhador e a reduzir a probabilidade de que seus filhos 
sofram de desnutrição e suas conseqüências mais graves. 
O oferecimento desse valioso reforço alimentar, nas 

condições estabelecidas pela proposição em tela, ou seja, a 
baixo custo e com pagamento facilitado, representa mais um 
benefício ao trabalhador mineiro, contribuindo, assim, para 
sua saúde e de toda sua família. 

Pelas razões 
Lei nQ 156/95 
e Justiça. 

Conclusão 
expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição 
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Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Eduardo, relator - Marco 

Régis - Jorge Hannas. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 199/95 
Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto em 

apreço dispõe sobre os serviços auxiliares do Ministério 
Público. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da proposição com a Emenda nQ 1. 

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela 
aprovação do projeto com a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1 e 
com as Emendas ngs 2 e 3. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

A propos1çao não encontra óbice do ponto de vista 
financeiro-orçamentário, pois as despesas da execução da 
futura lei serão cobertas pelos créditos orçamentários 
consignados ao Ministério Público, e este não solicita 
autorização para abertura de créditos adicionais. 

Ademais, a medida é importante pois proporciona um melhor 
aparelhamento daquele órgão para o desempenho de suas 
relevantes funções, na defesa da ordem jurídica, do r:~ime 
democrático e dos interesses soc~ais e indiv~-~ais 
indisponíveis. 
Por outro lado, a propcsição reveste-se de grande senso de 

justiça, pois visa a est~·der aos servidores daquele órgão o 
mesmo tratamento remune~atório já concedido aos servidores 
de outras instituições do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, 

Lei nQ 199/95, com a 
Emendas nQs 2 e 3 da 
pela prejudicialidade 
Constituição e Justiça. 

opinamos pela aprovação do Projeto de 
Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1 e as 

Comissão de Administração Pública, e 
da Emenda nQ 1 da Comissão de 

Sala das Comissões. 22 de junho de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - João 

Leite - Elbe Brandão. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 251/95 
Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria 

autoriza o 
Jacinto. 

do Governador do Estado, a proposição em tela 
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 

Foi o projeto enviado à Comissão de Constituição e Justiça, 
que opinou por sua constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade. 

Nos termos 
Comissão, para 

regimentais, vem o 
receber parecer. 

Fundamentação 

projeto agora a esta 
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O projeto em exame não encontra nenhum impedimento de ordem 
orçamentária à sua aprovação. A doação do imóvel ao 
município supracitado não trará nenhuma repercussão ao 
orçamento estadual. Os efeitos que se farão sentir dizem 
respeito apenas ao aspecto financeiro, sendo que a perda 
patrimonial do Estado será amplamente compensada pelos 
benefícios advindos da nova utilização do imóvel pelo 
Município de Jacinto, com real proveito para a comunidade 
local. 
Além disso, observamos que o imóvel continuará integrando o 

patrimônio público, visto que a aprovação da proposição 
implica a sua transferência da área estadual para a 
municipal. 

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

Lei nQ 251/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões. 22 de junho de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente Elbe Brandão, relatora 

Geraldo Rezende - João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 130/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 130/95, de autoria do Deputado 
Bonifácio Mourão, que declara de utilidade pública a 
Associação dos Municípios da Microrregião da Bacia do Suaçuí 
- AMBAS -. com sede no Município 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. 
PROJETO DE LEI No 130/95 

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da 
Microrregião da Bacia do Suaçuí - AMBAS -. com sede no 
Município de Guanhães. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Municípios da Microrregião da Bacia do Suaçui - AMBAS -. 
com sede no Município de Guanhães. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data àe sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente- José Maria Barros, relator 

Marcelo Gonçalves. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 23 DE JUNHO DE 1995, INTERROMPIDA PARA A 
INSTALAÇÃO DA SUBCOMISSÃO ESPECIAL DAS MICRO, PEQUENAS E 

MÉDIAS EMPRESAS, DA COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Antônio Júlio 
SUMÁRIO: ABERTURA- 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 

Ata Correspondência: Mensagem nQ 15/95 (encaminha o 
Projeto de Lei nQ 323/95), do Governador do Estado 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 324/95 
Comunicações: Comunicações das Comissões de Ciência e 
Tecnologia, de Fiscalização Financeira e de Saúde e Ação 
Social e do Deputado Wanderley Ávila- 2a Fase: Abertura de 
inscrições Leitura de comunicações apresentadas 
Interrupção dos trabalhos ordinários - Destinação da parte 
interrompida Composição da Mesa Execução do Hino 
Nacional - Declaração de instalação - Registro de presença -
Palavras dos Deputados Pauderney Avelino e José Militão-
Palavras do Sr. Presidente Esclarecimentos sobre os 
debates- Palavras do Deputado Antônio do Valle- Palavras 
do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto 
expositores - Debates - Reabertura dos trabalhos ordinários 
- ENCERRAMENTO. 

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

Ibrahim Jacob - Ermano Batista- Antônio Júlio - Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Almir Cardoso Anivaldo 
Coelho - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão -Dinis Pinheiro- Elbe 
Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende Geraldo 
Santanna- Gil Pereira - Hely Tarquínio- Jairo Ataíde-
João Batista de Oliveira -João Leite- Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas -José Henrique- Kemil Kumaira-
Marcelo Cecé - Olinto Godinho- Péricles Ferreira -Raul 
Lima Neto -Ronaldo Vas: '~cellos- Sebastião Costa- 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. 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura da 
ata da reunião anterior. 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 1ª Fase 

Ata 
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- 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, 

"MENSAGEM NQ 15/95* 
Belo Horizonte, 20 de junho de 1995. 
Senhor Presidente, 

lê a seguinte 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso, que altera a Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, e dá outras providências. 
A introdução do§ 9Q no artigo 12 da Lei nQ 6.763, de 26 de 

dezembro de 1975, tem por objetivo atenuar a alíquota 
incidente sobre operações internas com óleo diesel e sobre 
prestações de serviço de transporte de passageiros, 
abrandando, na forma a ser prevista em regulamento, a carga 
tributária sobre atividades que influem diretamente no 
desenvolvimento da economia do Estado. 

A par de tal medida, o projeto encaminhado, no seu artigo 
2Q, autoriza flexibilizar a regra prescrita no item 5 do§ 
1Q do artigo 224 da mencionada Lei nQ 6.763, de 1975, de 
forma a conter a evolução do valor da Unidade Padrão Fiscal 
de Minas Gerais, para torná-la condizente com o plano de 
estabilização da economia brasileira. 

Por se tratar de matéria urgente, solicito a Vossa 
Excelência que o projeto incluso seja apreciado nos termos 
do artigo 69 da Constituição do Estado. 
Apraz-me renovar a Vossa Excelência, nesta oportunidade, as 

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

PROJETO DE LEI NQ 323/95 
Altera a Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá 

outras providências. 
Art. 1Q- O artigo 12 da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, fica acrescido do § 9Q, com a seguinte redação: 
"§ 9Q - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, prazo 

e condições previstos em regulamento, a reduzir a carga 
tributária para até 12%. (doze por cento), nas operações 
internas com óleo diesel e nas prestações de serviço de 
transporte de passageiros." 
Art. 2Q -A contar do mês de agosto de 1994, o Poder 

Executivo poderá deixar de aplicar o disposto no ítem 5 do§ 
'1Q do artigo 224 da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
por período estabelecido em ato normativo. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário," 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
195, c/c os arts. 103 e 220, do Regimento Interno. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

z ;:; 
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para a 1ª fase do 
Pequeno Expediente. 

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

proposição: 
PROJETO DE LEI No 324/95 

Declara de utilidade pOblica a Aisociação de Pais e Amiç~s 
dos Excepcionais - APAE de Buritis -, com sede no Munici~~o 
de Buritis. 

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

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Buritis -, com 
sede no Município de Buritís. 
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. 
Hely Tarquinio 
Justificação: A APAE de Buritis é uma sociedade civil sem 

fins lucrativos, que tem por objetivo incentivar a criação 
de estabelecimentos educacionais voltados para a 
reabilitação do excepcional. 
Além disso, é responsável pela manutenção dessas escolas, 

assim como pelo desenvolvimento de programas integrados dE 
educação, saúde, alimentação, orientação a familiares e 
alunos, visando, dessa forma, à completa adaptação de seus 
assistidos. 

Pelas ações de natureza social que vem desenvolvendo a 
entidade, consideramos justa a outorga do título de 
utilidade pOblica ora proposto. 
-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, incisc :. do Regimento 
Interno. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Ciência e Tecnologia, de Fiscalização Financeira e de 
SaOde e Ação Social e do Deputado Wanderley Ávila. 

2ª Fase 
Abertura de Inscrições 

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, 
do Requerimento nQ 462/95. do Deputado Alberto Pinto Coelho; 
pela Comissão de Fiscalização Financeira- rejeição, na 4ª 
Reunião Ordinária, do Requerimento nQ 198/95, do Deputado 
Gil Pereira; pela Comissão de SaOde e Ação Social 
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aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nQs 
143 e 158/95, do Deputado Ajalmar Silva; 152 e 153/95, do 
Deputado Antônio Júlio; 100/95, do Deputado Bonifácio 
Mourão; 97/95, da Deputada Elbe Brandão; 90 e 189/95, do 
Deputado Francisco Ramalho; 154/95, do Deputado João Batista 
de Oliveira; 128/95. do Deputado José Bonifácio; 82/95, do 
Deputado Marcelo Cecé; 99 e 145/95, da Deputada Maria 
Olívia; 150/95, do Deputado Paulo Pettersen; 127/95, do 
Deputado Romeu Queiroz; 151/95, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos; 142/95. do Deputado Simão Pedro Toledo; 81, 
135, 147, 179, 181 e 188/95, do Deputado Wanderley Avila 
(Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Wanderley Avila-
falecimento do Prof. Geraldo Gonçalves Farnezi. em 
Diamantina (Ciente. Oficie-se.). 

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

ordinários para a instalação da Subcomissão Especial das 
Micro, Pequenas e Médias Empresas, da Comissão de Economia, 
Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados. 

Destinação da Parte Interrompida 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à 

instalação da Subcomissão Especial das Micro, Pequenas e 
Médias Empresas, da Comissão de Economia, Indústria e 
Comércio da Câmara dos Deputados. Passo a Presidência dos 
trabalhos ao Deputado Pauderney Avelino, Presidente da 
Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos 
Deputados. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Federal Pauderney Avelino) 

Agradecendo ao Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, convido a tomar assento à mesa o 
Deputado José Militão, Secretário de Assuntos Municipais e 
representante do Governador do Estado de Minas Gerais; o Dr. 
Arlindo Porto, Senador da República; o Deputado Federal 
Antônio do Valle, Presidente da Subcomissão Especial das 
Micro, Pequenas e Médias Empresas; a Ora. Márcia Martins 
Alves, Coordenadora-Geral da Micro, Pequena e Média Empresa 
e representante da Ministra da Indústria, Comércio e 
Turismo; o Dr. Felipe Roberto de Azeredo Vasconcelos. 
Gerente de Micro e Pequenas Empresas e representante do 
Presidente do Banco do Brasil; o Dr. Mauro Durante, 
Presidente do SEBRAE; o Dr. Tarcísio Caixeta, Secretário 
Municipal de Indústria e Comércio e representante do 
Prefeito Patrus Ananias; o Dr. Sebastião Mauro Figueiredo 
Silva, Presidente do Conselho de Diretores Lojistas de Minas 
Gerais - CDL -; o or. José Xavier Cunha, Presidente do 
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas 
Gerais; o Dr. Ildeu de Oliveira Santos. Presidente da 
Associação Mineira da Micro e Pequena Empresa - AMIPEME -; o 
Dr. Luiz Fernando Vitor, Presidente do Banco de Brasília; o 
Prof. Antônio Lopes de Sá e o Dr. Reginaldo Arcuri, 
Secretário da Indústria e Comércio. 

Execução do Hino Nacional 
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O Sr. Presidente - Convido todos a ouvir, de pé, o Hino 
Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Declaração de Instalação 
O Sr. Presidente - Declaro instalada a Subcomissão Especial 

das Micro, Pequenas e Médias Empresas. que será presidida 
pelo Deputado Antônio do Valle, tendo como 1Q-Vice-
Presidente o Deputado Herculano Anghinetti e 2Q-Vice-
Presidente o Deputado Severino Cavalcânti. e composta pelos 
seguintes membros titulares: Deputados Antônio do Valle, 
Betinho Rosado, Francisco Horta, Herculano Anghinetti. Paulo 
Ritzel, Roberto Pessoa, Sandro Mabel e Severino Cavalcânti. 
Membros suplentes: Deputados Cunha Lima, Enivaldo Ribeiro, 
Hugo Rodrigues da Cunha, João Pizzolatti, Júlio Redecker, 
Marcelo Teixeira, Maria Elvira e Nelson Otoch. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente Registro a presença do membro da 

Comissão de Economia, meu prezado companheiro Jaime Martins 
Filho. 

Palavras do Deputado Pauderney Avelinc 
O Deputado Pauderney Avelino- Srs. Deputados Fe8erais; Sr. 

Senador da República; Sr. representante do Governador do 
Estado; Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais; Srs. Deputados Estaduais; Srs. empresários; 
Dr. Mauro Durante, Presidente do SEBRAE; minhas senhoras e 
meus senhores. estamos dando prosseguimento ao trabalho que 
nos propusemos a fazer na Comissão de Economia da Câmara dos 
Deputados. quando assumimos, duplamente, como os nossos 
companheiros. aquela Comissão. 

No âmbito da Comissão de Economia da Câmara dos Deputados. 
instalamos a 5ª Subcomissão. E por que instalar uma 
subcomissão no Estado de Minas Gerais, na Assembléia 
Legislativa, jà que ela faz parte da Câmara dos Deputados? 
Estamos dando uma nova dimensão ao processo parlamentar. 
Partiu da Comissão de Economia a idéia de instalar 
subcomissões nas diversas regiões brasileiras. Estamos 
adotando essa prática aqui, em Minas. Ja a adotamos no 
Amazonas. no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, a fim de 
conhecermos. "in loco'', as vicissitudes e os problemas que 
afligem o nosso País e. em especial. os segmentos da 
economia que. ao criarmos as comissões. estamos 
representando. 
Queremos dar uma nova dimensão ao processo parlamentar. 

Então. nada mais simples do que visitarmos os Estados 
brasileiros. Esperamos que com isso estejamos dando uma 
contribuição muito grande para o processo de desenvolvimento 
brasileiro, para o processo de aprimoramento da nossa 
democracia e, em especial, para o Congresso Nacional, 
levando para o seu âmbito as questões maiores, dignas de ali 
serem discutidas. 

A Subcomissão das Micro. Pequenas e Médias Empresas vai ser 
presidida por um Deputado mineiro da melhor qualidade, 
pessoa inteiramente ligada a esse assunto. Tenho a certeza 
de que o Deputado Antônio do Valle, juntamente com os 
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Deputados Herculano Anghinetti e Sever no Cavalcânti, três 
baluartes desse segmento da noss economia, 1rao 
desincumbir-se dessa missão com muito br :nantismo, como, de 
praxe, sempre o fazem. 
Tenho a certeza de que não só Minas Gerais estará bem 

representada, mas, principalmente, o Congresso brasileiro o 
estará. Iremos dar uma dimensão maior, uma dimensão que 
estava faltando, ou seja, iremos possibilitar a integração 
dos empresários do setor e do serviço brasileiro que cuida 
das micro, pequenas e médias empresas com o Legislativo. 
Essa integração é necessária e, a partir de agora, tenho 
certeza, ela será feita com bastante brilhantismo. Muito 
obrigado a todos os senhores. Passo a palav~a ao 
representante do Governador, Deputado José Militão. para 
saudar os parlamentares e as demais autoridades presentes. 

Palavras do Deputado José Militão 
O Deputado José Militão -Deputado Wanderley Ávila, 1Q-

Vice-Presidente da Assembléia Legislativa; Deputado Federal 
Paudernev Avelino, Presidente da Comissão de Economia, 
Indústria e Comércio; Senador Arlindo Porto; Deputado 
Federal Antônio do Valle, Presidente da Subcomissão Especial 
das Micro, Pequenas e Médias Empresas; Ora. Márcia Martins 
Alves, Coordenadora de Micro, Pequena e Média Empresa da 
Secretaria da Indústria e Comércio, representando a Ministra 
Dorothéa Werneck; Dr. Ednaldo Arcouri, Secretário da 
Indústria e Comércio; Dr. Felipe Roberto de Azeredo 
Vasconcelos, Gerente de Micro e Pequenas Empresas, 
representando o Presidente do Banco do Brasil; Dr. Mauro 
Durante, Presidente do SEBRAE; Dr. Tarcísio Caixeta, 
Secretário Municipal de Indústria e Comércio, representando 
o Prefeito Patrus Ananias; Dr. Sebastião Mauro Figueiredo 
Silva, Presidente do CDL; Dr. José Xavier Cunha, Presidente 
do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas 
Gerais; Dr. Ildeu de Ol;veira Santos, Presidente da AMIPEME; 
Dr. Luiz Fernando Vítc·, Presidente do Banco de Brasília; 
Prof. Antônio Lopes de Sá; Srs. Deputados Federais e Srs. 
Deputados Estaduais, senhores que participam dessa reunião, 
tão importante para o nosso Estado, Minas Gerais é um Estado 
constituído, basicamente, de micro e pequenas empresas. 
Temos cerca de 800 mil contribuintes cadastrados como micro 
e pequenos empresários, pequenos e microprodutores rurais. 
Se considerarmos ainda os micro e pequenos empresários que 
vivem na informalidade, teremos mais de 1 milhão de micro, 
pequenos e médios produtores e contribuintes. Essa grande 
massa de pequenas empresas é responsável por 701. de todos os 
empregos aqui gerados. 
O Estado de Minas Gerais, no instante em que procura 

distribuir melhor sua receita, vai fazer com que ela seja 
melhor distribuída através dessa grande massa de micro e 
pequenas empresas. 
O Governo Eduardo Azeredo, preocupado com essa concentração 

de renda existente no Estado, vai fazer com que grande parte 
dos esforços do governo mineiro se volte para essa massa de 
micro e pequenas empresas. Vale dizer que, num encontro que 
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acontecerá no dia 27, terça-feira, quando o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social estará reunido com o Sr. 
Governador, será apresentado um programa, financiado pelo 
Banco Mundial, para que no vale do Jequitinhonha, uma das 
regiões mais pobres do nosso Brasil, possa ser fomentado um 
programa de irrigação, visando, exatamente, estimular o 
pequeno produtor rural, e também para que possam ser 
criados, em curto prazo, cerca de 50 mil novos empregos 
naquela região. 
Assim, Minas Gerais agradece esta reunião que aqui 

acontece, porque ela tem muito a ver com nosso Estado. e 
saúda, também, os parlamentares que aqui estão, dando-lhes 
as boas vindas. Que esta reunião tenha bastante proveito. 
não só para o nosso Estado, mas para todo o Brasil. 

O Sr. Presidente - Passo a palavra ao Deputado Wanderley 
Ávila, 1Q-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, neste ato representando a 
Presidência da Casa. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Deputado Wanderley Ávila Exmos. Srs. Deputado Federal 

Pauderney Avelino. Presidente da Comissão de Economia, 
Indústria e Comércio; Deputado José Militão, Secretário de 
Estado de Assuntos Municipais, representando, neste ato, o 
Governador do Estado, Eduardo Azeredo; Senador Arlindo 
Porto; Deputado Federal Antônio do Valle, Presidente da 
Subcomissão Especial das Micro, Pequenas e Médias Empresas; 
Exma. Sra. Ora. Márcia Martins Alves. Coordenadora da M1cro, 
Pequena e Média Empresa do Ministério da Indústria e 
Comércio, representando. neste ato, a Ministra Dorothéa 
Werneck; Dr. Ednaldo Arcouri, Secretário de Estado de 
Indústria e Comércio; Dr. Felipe Roberto de Azeredo 
Vasconcelos. Gerente de Micro e Pequenas Empresas, 
representando o Presidente do Banco do Brasil S.A.; Dr. 
Mauro Durante, Presidente do SEBRAE; Dr. Tarcisio Caixeta, 
Secretário Municipal de Indústria e Comércio, representando, 
neste ato, o Prefeito Patrus Ananias; Dr. Sebastião Mauro 
Figueiredo Silva, Presidente do CDL; Dr. José Xavier Cunha, 
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
de Minas Gerais; Dr. Ildeu de Oliveira Santos, Presidente da 
Associaç~- Mineira da Micro e Pequena Empresa; Dr. Luiz 
Fernando .itor, Presidente do Banco Regional de Brasília; 
Prof. Antônio Lopes de Sá; Srs. Deputados Federais, 
Deputados Estaduais, Srs. empresários. senhores e senhoras, 
a Assembléia de Minas acolhe, com grande satisfação, esta 
solenidade em que se instala a Subcomissão Especial das 
Micro, Pequenas e Médias Empresas, da Comissão de Economia, 
Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados. 
A constituição deste grupo parlamentar é particularmente 

oportuna no momento político. econômico e social que o País 
está vivendo; um momento em que, restaurados os princípios 
democráticos. a Nação canaliza suas forças para encontrar o 
caminho do desenvolvimento permanente e equilibrado. 

Não poderia haver coincidência maior entre algumas 
prioridades do Governo - como o controle da inflação, o fim 
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da cultura especulativa, o fortalecimento da economia de 
mercado e a distribuição mais justa dos benefícios - e os 
resultados que se podem esperar com o crescimento do setor 
das micro, pequenas e médias empresas. 
Constituindo a maioria absoluta dos empreendimentos 

privados do País e responsável por uma absorção 
correspondente de mão-de-obra, o segmento reúne condições 
fundamentais para sustentar um modelo de progresso que se 
converta, efetivamente, em melhoria do padrão de vida da 
população brasileira. 
Primeiramente, poderíamos lembrar que ele está presente e é 

predominante em todo o território nacional, seja qual for o 
grau de desenvolvimento da região. Isso significa a 
possibilidade de descentralização das atividades econômicas, 
pelo aproveitamento da mão-de-obra e das matérias-primas 
regionais e pelo atendimento dos mercados locais. Significa 
também, conseqüentemente, a ~ixação de expressivo 
contingente populacional no interi~~. evitando-se o inchaço 
dos grandes centros urbanos com os seus efeitos 
indesejáveis, que tão bem conhecemos. 
Representa, pelas mesmas características, a distribuição de 

oportunidades e a democratização do capital, indispensáveis 
à estabilidade de uma nação em desenvolvimento e apropriadas 
a uma economia em que são escassos os recursos para grandes 
investimentos. 
Constitui também o segmento dos micro, pequenos e médios 

estabelecimentos uma autêntica escola de formação para a 
iniciativa privada e a composiç~o. de um empresariado 
eminentemente nacional, tão necessar1o ao equilíbrio de 
forças num mercado em que tentam se impor de forma desigual 
os oligopólios e os capitais estrangeiros. 
O fortalecimento do setor contribuiria, ainda, não temos 

dúvida, para a concretização de uma das metas anunciadas com 
grande freqüência por sucessivas administrações federais: a 
de aumentar a receita fiscal, como forma de se conseguirem 
recursos para as demandas orçamentárias. O incentivo à 
formação e ao desenvolvimento dos empreendimentos de pequeno 
porte reduziria sensivelmente a economia informal, que, 
funcionando clandestinamente, não paga impostos, não gera 
empregos regulares e impede o aprimoramento de um grande 
número de produtos e serviços. 
Poderíamos citar vários outros fatores que apontam para ~ 

necessidade de maior atenção, por parte do Governo, às 
pequenas unidades produtivas. Não é por acaso que, mesmo nos 
países do Primeiro Mundo, elas são consideradas instrumento 
estratégico para o fortalecimento e a estabilidade do 
mercado. 

Aos nobres componentes dessa Subcomissão da Câmara dos 
Deputados está reservada a missão de analisar e encaminhar, 
pelos.meios legislativos, as questões atinentes a segmento 
tão importante para a economia brasileira, assim como para a 
correção dos desequiliorios sociais. 
Queremos parabenizar, pela condução 

Deputado mineiro Antônio do Valle, 
dessa tarefa, 

Presidente 
o 

da 

z 
G 
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Subcomissão, profundo conhecedor oz realidade das pequenas e 
médias empresas e dono da sensibilidade necessária à 
discussão das propostas referentes ao assunto. 

Congratulamo-nos, da mesma forma, com os Deputados 
Herculano Anghinetti e Maria Elvira, que, também como 
representantes deste Estado, saberão, na análise do tema, 
colocar em primeiro plano os interesses maiores do 
desenvolvimento nacional. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente (Deputado Federal Pauderney Avelino) 

Lembro a V. Exa. que também temos, aqui de Minas, o nobre 
Deputado Francisco Horta, legitimo representante de Minas na 
Subcomissão. 

Quero chamar a atenção dos senhores presentes para as 
seguintes normas: o tempo concedido a cada expositor será de 
10 minutos, prorrogáveis por mais 5. Junto à Secretaria da 
Comissão, há uma lista de inscrições à disposição dos 
Deputados interessados em interpelar os expositores. Após as 
exposições, passaremos ao debate. Cada Deputado inscrito 
terá o prazo de 3 minutos para formular suas considerações 
ou pedir esclarecimentos. Para responder a cada 
interpelação, o expositor terá o mesmo tempo concedido ao 
parlamentar. Esclareço, ainda, que esta reunião está sendo 
gravada para poste~'~r transcrição. Por isso, solicito que 
falem ao microfone. 

Neste momento, passo a Presidência dos trabalhos ao 
Deputado Antônio do Valle, Presidente da referida 
Subcomissão. 

Palavras do Deputado Federal Antônio do Valle 
O Sr. Presidente (Deputado Federal Antônio do Valle) -Meu 

caro Presidente da Comissão de Economia, Comércio e 
Indús~~ia, Deputado Pauderney Avelino, por meio de quem eu 
cumpr;mento as autoridades da Mesa; gostaria, meu caro 
Deputado. de agradecer-lhe e, ao mesmo tempo, cumprimentá-lo 
pela condução firme, determinada, objetiva e moderna dos 
trabalhos à frente da nossa Comissão de Economia. Gostaria 
de esclarecer aos senhores presentes que nossa Comissão tem 
desempenhado um papel importantíssimo, haja vista o momento 
delicado por que passa a Nação; haja vista as decisões que o 
parlamento brasileiro está obrigado, por necessidade e por 
clamor da sociedade, a tomar a cada instante. Gostaria, meu 
caro Presidente, de dar esse testemunho público da grandeza 
de seu trabalho, da sua determinação em fa:.~ com que o novo 
parlamento brasileiro se desloque para o ~~10 do povo a fim 
de conhecer os seus problemas e tentar apresentar aos vários 
segmentos da sociedade as soluções que são necessárias. 
Gostaria de iniciar agradecendo, primeiro, a Deus, por ter-

nos dado essa oportunidade de servir ao nosso País. 
Agradeço, também. o apoio que temos recebido de nossos 
companheiros da Câmara Federal e, particularmente, da nossa 
Comissão de Economia. Gostaria de ratificar os cumprimentos 
feitos pelo Presidente às autoridades presentes. Quero dizer 
da nossa disposição em fazer com que as coisas possam mudar 
para melhor. Quero agradecer à FIEMG, pelo apoio inestimável 



584 

para que o deslocamento da nossa Subcomissão pudesse 
concretizar-se; aos CDLs; ao Governo do Estado de Minas 
Gerais, na pessoa do Sr. Governador e de seu grupo de 
assessores; à Assembléia Legislativa, pelo acolhimento e 
pela receptividade; ao Prefeito Patrus Ananias, a toda a sua 
equipe de trabalho e, particularmente, ao nosso estimado 
SEBRAE, que nos deu coragem para que pudéssemos estar em 
Minas Gerais, hoje. Quero agradecer, também, a manifestação 
de apoio dos segmentos organizados do movimento das 
microempresas. 

Digo, com todo o orgulho, que estamos fazendo uma inovação, 
plantando, neste País, um momento histórico, que, 
obrigatoriamente, passa pela valorização do mi~roempresário. 
As propostas são várias. As determinações sao volumosas. 
Entretanto, precisamos fazer com que isso caminhe de maneira 
ordeira, para que atinjamos o objetivo final. Digo aos 
companheiros microempresários, aos comandantes, aos lideres 
dos movimentos deflagrados em todo o Pais que, agora, temos, 
realmente, na Câmar2 Federal, um canal, um elo de 
comunicação não só com os órgãos de fomento, com os 
políticos, mas, especialmente, com as pessoas ligadas ao 
Governo, aos governantes que estão aí, exatamente, para 
concretizar nosso sonho. O segmento da microempresa, não 
preciso alongar-me, representa a tábua de salvação da 
economia nacional; representa o momento de transformação de 
todas as propostas por que passa o País. Na realidade, foi 
com este pensamento que propusemos, na nossa Comissão, a 
criação dessa Subcomissão especifica, para acompanhar as 
modificações a serem feitas na Constituição da República, as 
quais já se processaram na Câmara Federal, através da ordem 
econômica, e seguirão para a parte mais delicada, onde, 
certamente, o c~ntencioso haverá de bater mais firme e 
produtivo. Foi com essa esperança que buscamos, através da 
Câmara Federal, estabelecer um canal de comunicação entre 
esse segmento importantíssimo da nossa economia e o 
parlamento. Espero que nossos companheiros, de maneira 
ordeira e coerente, como são as propostas, possam auxiliar-
nos no trabalho de fazer chegar até o parlamento sugestões 
para que possamos elaborar leis justas e objetivas, que 
venham ao encontro do clamor do nosso povo. 

Diria ainda que não pretendemos brigar com o Governo. Não 
pretendemos nos posicionar contrariamente às atitudes 
governamentais. O que queremos é que o Governo venha ao 
encontro do povo, através de ações concretas, transparentes 
e objetivas. Ações que transformem o grande segmento dos 
microempresários com legislações simples que possam 
contradizer o que já ouvi muito por ai. Fica-se na ladainha 
da boa intenção. Vamos cobrar dos Governantes e dos 
representantes de mecanismos financeiros e entidades 
governamentais. A Subcomissão das Micro, Pequenas e Médias 
Empresas fará seu trabalho na Câmara Federal como legítima 
representante desse segmento da nossa sociedade. 
Passaremos, imediatamente, aos nossos trabalhos. Como temos 

uma questão regimental, pediria que os senhores expositores 
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obedecessem ao critério do tempo para que a reunião possa 
ser objetiva, dentro do que planejamos. Dando início às 
exposições, convido o Prof. Antônio Lopes de Sá, que fará 
uma exposição sobre o tema "As Grandes Soluções através das 
Micro e Pequenas Empresas". 

Palavras do Primeiro Expositor 
o Prof. Antônio Lopes de Sá Ilustres Deputados, 

Presidente :a Mesa, Deputado Antônio do Valle, na pessoa de 
quem saúdo todos os ilustres componentes dessa Mesa, Srs. 
Deputados, empresários, representantes de entidades de 
classes, meus senhores. minhas senhoras, nenhum assunto que 
abranja o interesse coletivo pode ser enfocado fora dos 
auspícios da razão. E nada melhor para argumentar do que nos 
apoiarmos nos argumentos da ciência e da lógica para 
encontrarmos os caminhos que nos conduzirão às grandes 
soluções 

Um dos "aiores matemáticos da nossa épocê que inclusive 
inspiroL ~ obra de Einstein, Sr. Henri Po·:arré, teve. na 
França, a oportunidade de mudar a metodologia científica. O 
seu procedimento baseava-se naquela máxima singela que vai 
do prego ao império. Isto é, por causa de um prego, perdeu-
se a ferradura; por causa da ferradura, perdeu-se o 
cavaleiro, por causa do :avaleiro, perdeu-se a batalha; por 
causa da batalha, perde~-se a guerra; por causa da perda da 
guerra, perdeu-se o império. Dizia. então, Poicarré. que as 
pequenas causas produzem grandes efeitos. Daí, muitas vezes. 
aquele que é considerado pequeno é, na realidade, o maior. 
Muitas vezes. nos preocupamos com as legislações que atendem 
aos interesses daquelas empresas que exercem maior presença 
perante o mundo político e nos esquecemos daquelas que, na 
realidade, formê~ a estrutura das nações, no caso, as 
pequenas organizações. 

A informalidade em que elas vivem hoje tem como 
responsabilidade não o ato que praticam. mas aqueles atos 
que contra elas pratica o próprio Governo. As pequenas 
empresas vivem na informalidade não porque o desejam, mas 
porque a pressão exercida sobre elas, a título de se 
protegê-las. acaba, muitas vezes, por sufocá-las. 
Quando o Presidente Figueiredo estabeleceu o Estatuto da 

Microempresa, fui eu o primeiro autor neste País a escrever 
uma obra sobre a microempresa e a vaticinar o fracasso da 
medida do Presidente Figueiredo, não pela intenção que ela 
trazia, mas pela debilidade de que se revestia como um 
processo político. Tomando por base meus 50 anos de 
profissão, dedicados não só às fronteiras de um escritório 
profissional, já que o contador é o único homem que conhece, 
realmente, os problemas efetivos dos empresários. mas também 
às universidades por onde passei a minha atividade 
universitária e a direção de institutos de pesquisas, que 
ainda exerço -, permito-me dizer-lhes que os problemas das 
micro e pequenas empresas passam por soluções simples, mas 
objetivas e contundentes. 

Essas soluções devem iniciar-se pela perda da pressão da 
carga tributária. A mentira da igualdade, de que todos são 
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iguais perante a lei, é simplesmente um sofisma, no qual nos 
baseamos, muitas vezes, para evitar a proteção de que 
precisam os pequenos, para chegarem a ser grandes. Adotam-se 
para uma pequena empresa as mesmas leis que se adotam para a 
CSN ou para o Banco do Brasil, como se essas empresas, nas 
suas dimensões, possuíssem os mesmos problemas. 

O problema tributário é um problema mais grave do que se 
afigura neste País. Estamos amarrados em nossas iniciativas. 
Não faz tempo, ouvi na televisão um empresário apelar 
dramaticamente ao Governo para que o deixasse trabalhar, 
porque, neste País, lamentavelmente, estamos impedidos de 
trabalhar, dada a burocracia que se instalou e que afasta, 
inclusive, o contador da sua função essencial, que é a de 
orientar as empresas para atender às exigências fiscais, que 
são asfixiantes e que não permitem ao pequeno empresário 
manter a estrutura que os grandes mantêm e devido à qual 
podem, com facilidade, cumprir suas obrigações perante as 
autoridades fazendárias. 

A segunda solução passa pelo problema da pressão bancária 
dos juros. É difícil entender que um pais que diz ter uma 
inflação de 1,5% possa ter juros de 22% ao mês. A titulo de 
quê? A título de piorar a má distribuição de renda que já 
existe neste País? A título de sufocar a iniciativa? Um 
contador, que também foi um dos maiores matemáticos que 
tivemos em todo o mundo, o homem que inventou o cálculo das 
probabilidades, que é o mesmo cálculo que hoje alimenta a 
ciência da Física a partir da teoria de Max Planck, Luka 
Pachosvy, disse o seguinte em seu "Tratatus de Computis et 
Scripturis", que é a nona seção da sua "Súmula Aritmética'', 
com medidas, proporções e proporcionalidades, editada em 
19/12/1494, em Veneza: "Nenhum empresário pode, por suas 
próprias forças, chegar ao êxito, se o crédito não amparar 
sua capacidade de trabalho. O trabalho faz o capital, mas é 
preciso que tenha a proteção do próprio capital, para que 
possa realizar-se•. E como, no Brasil, é possível apelar-se 
para um sistema bancário que, hoje, não vive de subsidiar a 
produção, mas, sim, de permitir que a especulação se faça, a 
qual, efetivamente, destrói por si mesma a circulação da 
riqueza, que já era má, levando o País a essa asfixia? 

Não adiantam as teorias dos senhores economistas, que vivem 
na estratosfera, a dizer que se conserta uma nação por lei 
ou por decreto, apenas. É preciso que encaremos a realidade 
das células sociais, porque uma economia só se conserta 
quando suas células são sadias. Assim como os biólogos dizem 
que a sanidade do organismo está na dependência da qualidade 
das células que o compõem, também dizemos nós que é 
impossível manter a economia equilibrada se não tivermos as 
células sociais também equilibradas, ou seja, só haverá 
prosperidade na Nação quando houver prosperidade nas 
empresas e prosperidade nas instituições. Como a maioria 
dessas células são as pequenas e as médias empresas, a 
iniciativa de Antônio do Valle, meu querido colega e 
conterrâneo, com o apoio dos senhores, torna-se 
verdadeiramente uma missão patriótica, que vem em socorro 
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daqueles que, efetivamente, podem fazer equilibrar esta 
Nação, porque não ~ão os oligopólios que equilibram as 
nações. Pelo contrario, os oligopólios, os cartéis têm por 
finalidade exclusiva valer-se dos mercados com seus 
instrumentos, e não, alimentá-los para que possam encontrar 
efetivamente o bem-estar e a harmonia social. 

Quando o Presidente Itamar Franco nos convocou para sugerir 
medidas a respeito da contabilidade pública e dos problemas 
inflacionários - e está aqui o Dr. Durante, que é testemunha 
dessa designação, uma vez que os ofícios foram por ele 
assinados -. entregamos a ele um programa que denunciava a 
deficiência da contabilidade pública do Brasil, sujeita a 
uma desorganização imensa, exatamen·~ por sua falta de 
contabilidade. O Sr. Delfim Netto :"5truiu a Contadoria 
Geral da República. e, com isso, destruíram-se os controles· 
destruindo-se os controles, o orçamento passou a ser n~ 
Brasil, uma peça de ficção, ou seja, não está baseac: 1 um 
balanço geral da Nação, única peça idônea e competente para 
a formação do orçamento científico. Não temos isso em nosso 
País. Para cobrir os caixas sem fundo, o que podemos fazer é 
aumentar os impostos, e essa corrida do imposto para cobrir 
a deficiência de caixa e da deficiência de caixa atrás do 
imposto é que nos tem levado a oagar mais do que devemos e 
alimentar a improdutividade E a corrupção. Essa é a 
realidade do nosso Pais, da qu2. ele só pode redimir-se 
através de um estatuto competente da microempresa. que venha 
a atender aos pontos essenciais da assessoria ao crédito, da 
b~ixa dos tributos e da assessoria tecnológica. 

E preciso dar às empresas - e aí está o SEBRAE para fazê-lo 
- a assessoria tecnológica que os grandes têm, através da 
competência dos grandes profissionais, coisa que o pequeno e 
o médio não conseguem ter senão através da 
institucional ização da assessoria. E. como já disse, isso 
deve passar por instituições como o SEBRAE, e, também, deve-
se correr atrás dos homens que podem dar essa assessoria, 
que são basicamente os contadores e os administradores. 
Estes estão ligados à realidade, e não, à estratosfera do 
conhecimento, como é o caso dos economistas. 

A Economia é uma ciência de objeto abstrato. Qual é o 
objeto da economia? O patrimônio social. Os senhores Ja 
viram, alguma vez na vida, alguma coisa do patrimônio 
social? A Economia é como a Matemática: tem um objeto 
abstrato e, por isso, aceita qualquer cálculo e qualoLsr 
teoria. A Contabilidade, pelo contrário, tem por objetv o 
concreto, a riqueza das células sociais que são as pequenas 
e as médias instituições, e é através delas que podemos 
consertar a economia nacional. 

Para terminar. Sr. Presidente, já que meu tempo se esgota, 
quero apenas louvar a iniciativa dos senhores e dizer que, 
como mineiro, como representante de uma facção da cultura 
mineira que hoje abrange mais de 100 mil homens, sob a nossa 
liderança no Conselho Nacional de Contabilidade, seção de 
Minas Gerais, sinto-me honrado de ver meu Estado sediar uma 
iniciativa que. por si só, significa a redenção desta Nação. 
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já que esse é o caminho exato para que possamos ter dias 
melhores, sem mentiras ditas ac povo através de estatísticas 
ilusórias, que não correspondem à realidade. O que vemos, ao 
estudar a economia e as finanças dos povos, é que, quanto 
maior a capacidade de produção, maior a felicidade e a 
prosperidade da nação. A falta de prosperidade de uma nação 
não se conserta com moeda. Não é o Banco Central que vai 
consertar o Brasil; é arregaçar as mangas! 
Por isso, meus queridos patriotas e amigos, com a franqueza 

que me é peculiar e com a independência que me caracteriza e 
que caracteriza a todos os homens de ciência, quero, 
solenemente e até comovido, dizer-lhes, neste momento, que 
me entrego totalmente à causa e me disponho a servi-la sem 
limites, aliás, dentro dos limites que Deus me permitir, e 
creio que terei uma ampla permissão, pela grandeza que ela 
representa perante os interesses da Nação. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente- Concedo a palavra ao Dr. Felipe Roberto 

de Azeredo Vasconcelos, que fará uma exposição sobre o Banco 
do Brasil e as micro e pequenas empresas. Solicito a S. Exa. 
que observe o tempo regulamentar, porque há outros oradores 
inscritos, e passaremos, logo em seguida, ao debate com os 
Deputados. 

Palavras do Segundo Expositor 
O Sr. Felipe Roberto de Azeredo Vasconcelos Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, senhores membros da Mesa, 
senhoras e senhores, gostaria de agradecer, em nome do 
Presidente do Banco do Brasil, Dr. Paulo Campos Ximenes, o 
convite para participar da solenidade de instalação da 
Subcomissão Especial das Micro, Pequenas e Médias Empresas. 

Todos nós sabemos da importância das microempresas. No 
Brasil e em países como o Japão, os Estados Unidos, a 
Itália, é fundamental esse segmento para o desenvolvimento, 
com a geração de empregos e renda. Esse segmento é 
responsável por 30% do PIB e 42% da mão-de-obra ocupada. É 
um segmento que precisa ser atendido sob todos os aspectos: 
sob o aspecto tributário e o creditício, como já foi bem 
colocado aqui. 
O Banco do Brasil sempre buscou, ao longo de sua história, 

principalmente de 1979 até os dias de hoje, atender, dentro 
de suas possibilidades, ao pequeno empresário. Começou com o 
trabalho denominado Programa de Empenho, que nasceu em 1979 
e no qual o Banco chegou a preparar, ao longo de três anos, 
2 mil funcionários. Naquela época, quase um funcionário em 
cada agência foi preparado para fazer trabalh: de 
consultoria nas pequenas empresas. Essa consultoria não 
levava necessariamente ao crédito, era um acompanhamento de 
trabalho, de negócios e projetos. 
Foram atendidas, até o ano de 1987, cerca de 3 mil 

empresas, e a filosofia de trabalho foi alterada a partir de 
abril de 1992, com a parceria com o SEBRAE. O Programa de 
Empenho, que contava com uma assessoria dos próprios 
funcionários do Banco, passou a contar com o SEBRAE. A 
importância que o Banco do Brasil dá às pequenas empresas 
passa pelo fato de ter criado uma gerência que cuida 
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especificamente das soluções dos problemas. A pequena 
empresa é um cliente importante para o Banco do Brasil, que 
é um banco de varejo e possui mais de 4 mil agências. A 
pequena empresa está presente em todo o Pais, e o Banco do 
Brasil, também. 
A criação da gerência de pequena empresa teve o objetivo de 

melhor atender a esse segmento específico do me~cado que tem 
necessidades especificas de crédito e apoio. Em parceria com 
o SEBRAE, passamos a o~?envolver alguns projetos 
identificados como prioritári~s pelo Banco do Brasil. 
primeira questão se refere à garantia, que sempre foi e 
ainda um obstáculo muito forte ao acesso ao crédito. 

O sistema financeir: - e não excluo o Banco do Brasil -
exige como gar~ntia ~~ito mais do que o pequeno empresário 
pode dar. Esse e um fato real e problemático. Cabe a nós, do 
Banco, encarar esse fato e buscar solução. A solução mostra-
se de diferentes maneiras. Começou um projeto, no ano 
passado, desenvolvido junto com o SEBRAE, no Estado de São 
Paulo - Projeto AS~OCIAVAL -, onde se reuniram 27 pequenas 
empresas, ~· atraves de fundos solidários de garantia, tem-
se consegu1do resolver o problema da garantia complementar. 
O projeto tem andado bem, e as pequenas empresas têm sido 
atendidas. 
O novo projeto que o SEBRAE desenvolve, o ASSOCIAVAL, de 

grande importância e em parceria com o Banco do Brasil. te~ 
por objetivo resolver o problema da garantia. o crédito 
barato não seria solução. O fundamental é o crédito 
adequado, não subsidiado, com a solução da garantia. 

O Banco do Brasil desenvolveu também, nos últimos dois 
anos, um programa que tem por objetivo o desenvolvimento 
municipal, baseado na pequena empresa. Esse programa 
descentraliza a gestão do crédito, que passa a ser da 
comunidade. O programa é voltado para o desenvolvimento 
auto-sustentável. por via de pequenos empreendimentos em 
cada município do Pais, e já está instalado em 46 
localidades, encontrando-se em fase de negociação e 
instalação em outras 396. Esse programa - insisto - através 
dos pequenos empreendimentos, deixa a gestão do crédito para 
a comunidade. que sobre ele decide, através do Conselho de 
Desenvolvimento Municipal. 
Outras ações estão sendo desenvolvidas. Já se falou sobre 

os juros elevados. O Banco do Brasil tem, hoje, um programa 
com o SEBRAE, que já conta com mais de 40 mil operações e 
mais de R$400.000.000,00 aplicados no biênio de 1994-1995. É 
um programa com juros de 1% ao mês ou 121. ao ano, que são 
ainda altos em nossa realidade de investimentos, mas são 
juros que não se encontram no mercado, em hipótese alguma. 
A vontade do Banco, na qualidade de instituição financeira, 

é de buscar fontes alternativas de recursos. o recurso 
barato só pode chegar ao tomador final - que é o pequeno 
empresário - se vier também de uma fonte barata de recurso. 
Essa é uma questão matemática. Não há outra solução: se um 
lado paga caro para captar. emprestará caro. É uma decisão 
independente da instituição financeira. Os juros elevados 
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são decorrentes de política monetária e provêm da autoridade 
monetária. A procura de novas alternativas e fontes é o 
grande desafio. Por isso, o Banco do Brasil fez um acordo 
com o Fundo de Amparo do Trabalhador, promovendo um programa 
destinado especificamente a pequenos empreendimentos, o 
qual, em atitude que reconhecemos ser inovadora, quer levar 
o dinheiro também ao setor informal da economia, setor que, 
antes, jamais conseguiu chegar perto de uma agência 
bancária. Esse é o nosso grande desafio: através de uma 
fonte alternativa de recursos, conseguir recursos mais 
baratos, aliados ao crédito orientado- o que é fundamental 
-. experiência nova que o SEBRAE já utilizou muito. O 
recurso, além de barato, precisa do acompanhamento do 
crédito levantado. É fundamental. Tem de haver qualificação 
da mão-de-obra e capacitação gerencial. 
O problema da pequena empresa, em que pese à situação de 

hoje, não passa exclusivamente pelos juros altos, mas também 
pela incapacidade do pequeno empresário na gestão dos 
recursos. Ai está a importância e o papel do SEBRAE dentro 
da economia como um todo. O Banco do Brasil. procurando ser 
parceiro nesse objetivo, conta com o respaldo técnico do 
SEBRAE em todas as suas operações. O SEBRAE tem a tecnologia 
e a capacidade de fazer com que o pequeno empresário se 
profissionalize. Isso é fundamental. 
Para conclJir o meu depoimento, quero dizer aos senhores 

que o Banco do Brasil tem, hoje, cerca de R$2.000.000.000,00 
aplicados na pequena empresa, aproximadamente 60% da 
carteira de crédito geral do Banco. 
Enfim, o nosso cliente é, e vai continuar sendo, a pequena 

empresa. Quero colocar o Banco do Brasil, em nome do seu 
Presidente, à disposição desta Subcomissão para o que for 
necessário, no ensejo de contribuir com os seus trabalhos. 
Queremos buscar uma solução. O caminho para o Brasil é a 
microempresa. O Banco está ciente disso. e a pequena 
empresa, dentro do perfil de nossos clientes, tem, sempre 
teve e continuará tendo um destaque especial. Muito 
obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra. o Sr. Mauro Durante. que 

falará sobre o tema "SEBRAE Defende a Política Nacional de 
Desenvolvimento da Pequena Empresa como Estratégia para 
Distribuir a Renda Nacional". 

Palavras do Terceiro Expositor 
O Sr. Mauro Durante -Sr. Deputaoo Antônio do Valle, por 

intermédio de quem saúdo todos os companheiros da Mesa, as 
autoridades aqui presentes e também as representadas. os 
membros da Comissão de Economia, Indústria, Comércio e 
Turismo e também desta Subcomissão das Micro, Pequenas e 
Médias Empresas, gostaria de fazer uma saudação especial aos 
meus colegas do SEBRAE, companheiros da diretoria; ao 
Presidente do SEBRAE de Minas Gerais, Gil Viana; ao 
companheiro Superintendente do SEBRAE de Minas. David, por 
intermédio de quem saúdo a presença calorosa de todos os 
superintendentes dos SEBRAEs do Brasil. que dão calor humano 
a esta reunião e apoio e estímulo a esta Subcomissão. 
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Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
senhores parlamentares, senhoras e senhores, é com muita 
honra e satisfação que compareço a esta Casa, de grande 
passado de glórias e de jornadas cívicas, para participar da 
solenidade de criação da Subcomissão das Micro, Pequenas e 
Médias Empresas na Comissão de Economia da Câmara dos 
Deputados, cujo objetivo será o de debater e propor ao País 
uma política nacional de desenvolvimento da pequena empresa, 
uma feliz e brilhante idéia do Deputado Antônio do Valle, 
que honra o mandato, que lhe foi conferido pelo povo 
mineiro. 

Minha satisfação, como presidente do SEBRAE, neste 
instante, é dupla. Primeiro, porque trata-se de uma 
iniciativa de quem verdadeiramente possui espírito 
comunitário e consciênc·: de cidadania, como é o caso do 
nosso caro Deputado Ant~~io do Valle. Não existe nada mais 
fundamental para a saúde da economia brasileira e para o 
futuro da Nação do que a sobrevivência e o fortalecimento 
das pequenas empresas. Elas são a verdadeira força social da 
nossa economia, os agentes indispensáveis à estabilização do 
Plano Real, que trouxe novas perspectivas ao nosso Pais. 
Segundo, a minha satisfação se renova pelo fato de que esse 
importante acontecimento político, de dimensão nacional. 
esteja se materializando em ~'~as Gerais, meu Estado, por 
iniciativa de um valoroso par,amentar mineiro. que defende 
com muito patriotismo os mineiros no parla~ento. 

A pequena empresa. Sr. Presidente. senhoras e senhores 
parlamentares, é, indiscutivelmente, o instrumento mais 
adequado que a sociedade brasileira possui, neste final de 
século, para combater o mal mais perigoso que ameaça a 
sobrevivência da nossa economia: a superconcentração da 
renda nacional, fenômeno produzido por um modelo de 
crescimento econômico que, ao longo de sua existência, 
iniciada nos anos 30, min1m1zou os aspectos humanos e 
superestimou os aspectos meramente técnicos e econômicos. 
Não se tratou de um verdadeiro desenvolvimento. O econômico 
em prejuízo do social produziu distorções na distribuição da 
renda nacional que bloqueiam as mais caras demandas sociais. 
O modelo de desenvolvimento concentrador de renda esgotou-
se. Ele não dispõe mais de mecanismos saudáveis para 
continuar sustentando a acumulação do capital em detrimento 
do social. 

A solução para esse impasse, nós do SEBRAE, Sr. Presidente, 
senhoras e senhores Parlamentares, estamos convencidos, 
requer decisão política em favor da promoção intensiva da 
verdadeira força social da nossa economia, composta pelas 
micro e pequenas empresas, para que elas, o mais rapidamente 
possível, por meio de uma política nacional específica e 
abrangente, iniciem o processo de distribuição da renda 
·~cional. revertendo o perfil perverso da sua face atual, em 
:~e 70% do seu total correspondem aos rendimentos do capital 
~juros. lucros e aluguéis), enquanto somente 30% representam 
os rendimentos do trabalho. 



592 

Não podemos esquecer que, durante os duros anos 80, foram 
as micro e as pequenas empresas que sustentaram a 
estabilidade econômica e social diante do processo 
recessivo, marcado pelos sofrimentos impostos pelas 
condições de pagamento da nossa dívida externa. E são elas, 
agora, as que se habilitam o mais rapidamente. para 
participar do processo de terceirização econômica que avança 
pelo mundo todo, em decorrência do processo de 
horizontalização industrial em marcha global. 
A oportunidade da criação desta subcomissão para debater e 

propor uma política nacional de desenvolvimento da pequena 
empresa é única, porque nos permitirá aprofundar a 
conscientização de que a escalada de homogeneização 
industrial impulsionará as exigências quanto à necessidade 
de as pequenas empresas apostarem, decisivamente, na 
qualidade e na produtividade dos seus resultados como 
alternativa indispensável para a conquista de novos 
mercados. 
Senhoras e senhores, vivemos plenamente a era do 

conhecimento. o futuro já chegou. A produção industrial, 
como podemos observar, por exemplo, no setor automobilístico 
-que nesses dias coloca frente a frente Brasil e Argentina, 
nas discussões em torno da garantia de mercado para as 
montadoras instaladas aqui e lá -, caminha para um processo 
de "standardização", de uniformização, em nível 
internacional, que requer padrão de qualidade global. As 
pequenas empresas não sobreviverão se não se prepararem para 
essa nova fase da evolução do processo produtivo, no 
contexto do qual ganha dimensão extraordinária a 
terceirização, em que a pequena empresa poderá atuar 
competitivamente somente se estiver capacitada para esse 
desafio. A lógica desse processo implica a necessidade de as 
pequenas empresas priorizarem, fundamentalmente, a pesquisa 
e o desenvolvimento como arma para melhorar a qualidade e a 
produtividade empresarial. Caso contrário, estará fora do 
mercado, no médio e longo prazo. 
O SEBRAE está consciente da evolução histórica pela qual 

estamos passando, com impacto decisivo sobre o setor 
produtivo, que, em escala global, vai se ajustando a uma 
realidade econômica abrangente e interdependente, em que os 
bens produzidos são gerados por padrões de qual idade 
uniformes, os quais, por sua vs=. implicam exigências 
impostergáveis quanto à qualidade e à produtividade, como 
requisitos básicos para as empresas se posicionarem no 
mercado com competitividade. Saudamos, por isso. a criação 
da Subcomissão que agora se instala, pois, através dela 
teremos, a partir de agora, u~ canal privilegiado para levar 
nossas propostas, junto com todas as demais que certamente 
surgirão das entidades representativas das pequenas 
empresas, um universo, no Brasil, de 4 milhões de 
estabelecimentos industriais, comerciais, agrícolas e de 
serviços, responsável por 481. do total da produção nacional, 
421. dos salários pagos, 681. da oferta de emprego e cerca de 
301. do PIB. 
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Essencialmente, Sr. Presidente, senhoras e senhores 
Parlamentares, para que possamos fortalecer as micro e as 
pequenas empresas, formais e informais pois 57% da 
população economicamente ativa está sem carteira assinada -, 
precisamos ter uma v1sao diferente do Estado tal como 
funciona, presentemente, para construirmos, pelas reformas 
que estão em curso, um novo Estado~ mais sintonizado com as 
verdadeiras demandas sociais. 

Pesquisas de que dispomos no SEBRAE dão conta de que 85% da 
população brasileira gostaria de ter o seu próprio negócio. 
Esse dado é instigante e fantástico. Que decisão política se 
impõe a partir dessa informação preciosa quanto à ansiedade 
do nosso povo de construir o seu futuro a partir do seu 
próprio negócio? Simples: estimular o seu poder de 
iniciativa, facilitando a abertura da sua microempresa ou 
pequena empresa, por meio de uma legislação adequada, que 
proteja e estimule o cidadão, esse agente econômico 
fundamental para a vida da Nação. 

Apesar de a Constituição, e~ seu art. 179, prever 
tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, 
em relação às médias e às grandes. essa tarefa ainda não foi 
implementada a contento. Desde ~ década de 80, vem o nosso 
parlamento debatendo o desti··: da pequena empresa, 
infrutiferamente, até agora. Duas leis foram votadas e 
sancionadas pelo Executivo durante esse período, mas a 
regulamentação de ambas acabou por esoarrar r- emaranhado 
legal que nos tolhe as ações. Essa :ircunst2~cia foi a 
responsável pelo bloqueio das conquistas fundamentais do 
pequeno empresário, especialmente quanto à não-
regulamentação e descentralização burocrática e à fixação de 
políticas previdenciárias, fiscais, creditícias, 
administrativas e trabalhistas compatíveis com a 
sobrevivência e o fortalecimento das micro e pequenas 
empresas. 

Chegou a hora da conquista da independência da pequena 
empresa para conferir ao micro e ao pequeno empresário o 
verdadeiro "status• da cidadania. Afinal, 98% do nosso 
universo econômico são representados pelas micro e pequenas 
empresas. De cada dez empregos gerados, sete são de 
responsabilidade delas. O Estatuto das Micro e Pequenas 
Empresas e cinco propostas de emendas constitucionais que 
estamos submetendo ao debate nacional - junto com a proposta 
de elaboração de um Programa Nacional de Crédito Orientado 
(com a criação do Fundo de Aval, que vamos lançar no próximo 
mês) e de um Programa de Formação de Agentes de 
Desenvolvimento (baseado na atuação de executivos 
aposentados) - representam, repito, as prop0stas que nós, do 
SEBRAE, colocamos como alternativas pa~a uma política 
nacional de desenvolvimento da pequena empresa, a ser 
debatida e encaminhada no âmbito da nossa Subcomissão, 
instalada, hoje, na Capital mineira. 
Não temos dúvida, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

de que, com uma legislação desbastada de entraves 
burocráticos, regras e regulamentos excessivos nos campos 
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administrativo, previdenciário, tributário, trabalhista e 
creditício, estaremos liberando as forças profundas do nosso 
povo para construir um País onde o desenvolvimento humano 
seja o centro da preocupação de todos os agentes econômicos, 
para gerar uma estrutura política, econômica e jurídica 
comprometida com a justiça social e que assegure uma justa 
distribuição de renda. Não temos dúvida de que essa nova 
legislação, em que estamos totalmente empenhados, resultará 
na construção de um novo modelo de desenvolvimento 
econômico, em que a tônica será a descentralização econômica 
do País. Afinal, as micro e pequenas empresas nascem no 
município. Este, evidentemente, no contexto de uma 
legislação liberalizante das forças produtivas nacionais, 
ficará mais forte e disporá dos instrumentos necessários ao 
incentivo às atividades econômicas regionais. A 
municipalização como resultado do fortalecimento das 
pequenas empresas, impulsionada por uma legislação 
compatível com os anseios de 85% da população, que deseja 
possuir seu próprio negócio, contribuirá, por sua vez, de 
forma decisiva, para a educação política do nosso povo, com 
a valorização das forças políticas que o representam, em 
defesa de políticas regionais de desenvolvimento. O rápido 
encaminhamento das reformas constitucionais no Congresso 
Nacional, demonstrando que os nossos parlamentares estão 
sintonizados com o anseio nacional. nos anima a lutar pelo 
Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Estamos convencidos 
de que estão maduras as condições para elevar o grau de 
conscientização da sociedade brasileira em favor do 
fortalecimento das pequenas empresas como instrumento 
essencial ao desenvolvimento nacional. 

Nossa convicção nesse sentido anima-nos para o futuro, 
quando empunhamos a bandeira do Programa Nacional de Crédito 
Orientado para as pequenas empresas, a partir da criação do 
Fundo de Aval. Com ele, haveremos de vencer a forte 
resistência do sistema financeiro nacional. que só empresta 
ao pequeno empresar1o mediante inexequível garantia de 
crédito. Os governos dos países desenvolvidos já perceberam 
essa realidade há muito tempo. Por isso, adotam políticas 
específicas para as pequenas empresas, com o propósito de 
garantir-lhes a sobrevivência, sabendo que são elas fator de 
estabilidade econômica, política e social, num contexto 
econômico como o que estamos vivendo, em que tanto o Estado 
como as grandes empresas perderam a capacidade de gerar 
empregos na escalada requerida pela sociedade. 

A tarefa de criar novos empregos na economia caberá, 
portanto, às pequenas empresas. Daí, fortalecê-las ser dever 
de todos. Nossa missão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
parlamentares, representa um desafio grandioso, à altura do 
verdadeiro anseio do nosso povo. de viver com dignidade. 
Nossas esperanças se renovam, a partir de hoje, com a 
criação da Subcomissão da MPE para debater e propor 
alternativas ao fomento da pequena empresa. 

Precisamos da contribuição de todos. Contamos com o Sebrae 
de Minas Gerais e de todos os Sebraes instalados nos 27 
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Estados da Federação; contamos com a classe política, 
principalmente, para votar uma nova legislação para os 
pequenos, dando-lhes tratamento diferenciado, e, 
principalmente, estimulamos a mobilização de todos os 
segmentos organizados em defesa da pequena empresa, para que 
possamos formar uma forte corrente de opinião na sociedade, 
capaz de induzir a formulação, pelos seus legítimos 
representantes, no Congresso, de uma política nacional de 
desenvolvimento da pequena empresa, cujos pressupostos 
básicos sejam a desregulamentação, a redução do excesso de 
burocracia, a descentralização administrativa e novos 
sistemas previdenciário, tributário, trabalhista e 
creditício. Consolidados tais pressupostos, as pequenas 
empresas disporão dos mecanismos indispensáveis que as 
capacitarão a avançar nas conquistas de novos paradigmas 
determinados, essencialmente, pelos avanços da tecnologia da 
informação e do conhecimento, para dotá-las de poder de 
competição indispensável em uma econoc.ía globalizada. Dessa 
forma, alcançaremos o nosso objetivo primordial, de 
construir uma verdadeira democracia com justiça social. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Concedo a palavra ao Dr. Ildeu de 
Oliveira Santos, que fará uma exposição sobre o futuro das 
micro e das pequenas empresas diante da reforma 
constitucional. Peço ao palestrante que, em razão de alguns 
debates que ainda levaremos a efeito, por gentileza, observe 
o tempo prescrito no regulamento interno. 

Palavras do Quarto Expositor 
O Sr. Ildeu de Oliveira Santos- Quero cumprimentar o caro 

amigo Deputado Antônio do Valle, os demais componentes da 
Mesa, o representante do Sr. Governador, o Senador Arlindo 
Porto, o representante do SEBRAE, a representante da 
Ministra de Indústria e Comércio, os Srs. Deputados e todos 
os senhores e as senhoras. 

É uma grande satisfação estar aqui, hoje, para mostrar a 
presença da micro e da pequena empresa brasileira (temos 
representantes praticamente de todo o Brasil, do Movimento 
Nacional da Pequena Empresa) e começar novamente a discutir 
um processo de regulamentação e regularização da atividade 
dos pequenos negócios no Brasil. Temos participado dessa 
luta, já há alguns anos. desde 1972, quando começamos a 
trabalhar no primeiro estatuto da microempresa. Naquela 
época, fomos diversas vezes ao Congresso, que, então, não 
recebeu muito bem essa idéia de elaborar estatuto de 
microempresa. Esse projeto foi estudado e debatido entre os 
pequenos empresários do Brasil, mas ficou, como tantos 
outros, parado, guardado numa gaveta no Congresso. Um dia, 
ao encontrar o ex-Senador Murilo Badaró, em Belo Horizonte, 
perguntei-lhe se esse processo não iria sair. Já se haviam 
passado quase nove meses e estava quase na hora de o menino 
nascer, mas o parto não acontecia. Perguntei-lhe se ele 
poderia fazer alguma coisa a esse respeito. Então, o Senador 
foi a Brasília e falou com o Presidente Fiçueiredo, que 
retirou o estatuto do Congresso e o devo1veu, depois, 

~ 
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pedindo regime de urgência. Por fim, ele foi votado. Esse 
estatuto, votado naquela época, é o que tínhamos. 

Assim, temos um problema, que é essa regularização, a qual, 
por sua vez, hoje, depende de um perfeito conhecimento da 
realidade brasileira. O que é o Brasil? Temos que saber o 
que é o Brasil e como estamos evoluindo, para saber o que 
fazer com os pequenos empresários, com essa quantidade 
fantástica de gente que quer abrir seu próprio negócio, mas 
morre de medo. Isso acontece principalmente com as mulheres. 
Temos um grande número de mulheres que querem montar seu 
próprio negócio, mas morrem de medo do tal fiscal de vendas. 
Sempre cito como exemplo o caso de umas empresárias de Belo 
Horizonte que tinham uma confecção no segundo andar de um 
prédio. Elas colocavam em cima as amostras do que faziam e 
embaixo, na porta, havia uma campainha. Quando alguém tocava 
a campainha, elas olhavam lá de cima e, se a pessoa tivesse 
cara de fiscal, elas viravam o biombo, expondo simplesmente 
uma porta, e as pessoas e as máquinas ficavam lá dentro, em 
silêncio. Quando a pessoa chegava e perguntava se ali havia 
uma confecção, elas diziam que não. 
Esse é um dos processos dos quais a pequena empresa 

brasileira lança mão. Em Belo Horizonte, grande parte da 
entrega da mercadoria fabricada é feita às duas ou às três 
horas da manhã, quando não há fiscal nas ruas. Por que isso 
acontece? O Prof. Lopes de Sá falou sobre esses problemas. 
Falou sobre o que leva o pequeno empresário br2: lleiro a 
sonegar. Por que ele tem que fazer isso? Por que E ~ tem de 
sonegar? 
O que é a sonegação? Esse bicho papão que o Governo está 

abominando e quer punir de todas as formas? 
O pequeno empresário pode ser burro a ponto de ter montado 

o seu próprio negócio para gerar ICM e IPI, como a gente 
diz, mas ele não precisa ser idiota a ponto de pagar todos 
os impostos. Não adianta esta discussão sair fora desse 
sério problema. A legislação tem que contemplar a realidade 
brasileira. 

O Brasil tem hoje cerca de 155 milhões de habitantes, 
segundo a última pesquisa do IBGE. Desses 155 milhões, temos 
uma população ativa de cerca de 70 ou 80 milhões de 
brasileiros. Essa população é relativa, porque o IBGE 
considera uma criança de 10 anos de idade como pronta para 
trabalhar. Um menino de 10 anos de idade tem é que ir para a 
escola. Não há como ele montar uma empresa. Mas eles 
trabalham e procuram emprego. 

No processo que estudamos de 1983 até 1993 - os últimos 
~ados foram dessa época- o que aconteceu no Brasil? Naquela 
epoca, em 19S3, tínhamos, por dados do IBGE, 25 milhões de 
carteiras ass1nadas. Isso diz respeito à economia formal. 
Todas as coisas são feitas no Brasil para a economia formal. 
A legislação é feita para a economia formal, os Governos 
todos trabalham para a economia formal, os créditos são 
dados para a economia formal. Os Bancos querem todas as 
coisas arrumadinhas, todo mundo pagando suas contas em dia. 
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Essas pessoas que tinham a carteira assinada eram 25 

mil~ões, naquela época. Hoje, 10 anos depois, quando a 
po~~lação brasileira cresceu uma média de quase 2 milhões de 
habitantes por ano, mais ou menos de 1,5 milhão a 2 milhões 
de habitantes chegam por ano ao mercado de trabalho. Em dez 
anos, teríamos 15 milhões de candidatos a postos de 
trabalho, pelo menos. 
O que está acontecendo no Brasil, hoje? O número de 

carteiras assinadas baixou. São 23 milhões de carteiras 
assinadas, ~oje. Pode-se dizer que isso é um absurdo, que 0 pessoal esta mandando trabalhadores embora. São 2 milhões de 
desempregados? Não. O que as estatísticas revelam de termos 
cerca de dois milhões de desempregados, diz respeito ao 
pessoal que, nesse período, perdeu a carteira assinada. São 
os desempregados que perderam a carteira assinada. Mas, 
desempregados mesmo, temos cerca de 60 milhões de indivíduos 
no Brasil, que são os desempregados e os subempregados. Quem 
ganha R$15,00 ou R$12,00 reais por mês não se pode 
considerar empregado. 

Com relação à problemática brasileira, hoje, temos duas 
coisas a tratar: de um lado o problema da educação, que deve 
ficar afeto, evidentemente, ao Governo, e deve ter o seu 
processo desenvolvido por ele. Há um outro problema 
fundamental, que é a criação de empregos. O Brasil precisa 
urgentemente adotar medidas para a criação maciç2 de 
oportunidades de empregos. 

Nessa população de 55 a 60 milhões de desempregados, temos 
35 milhões de mulheres. Desses 35 milhões de mulheres que 
estariam em condições de trabalhar, cerca de 5 milhões têm 
mais de 11 anos de escolaridade. São mulheres que poderiam 
montar uma empresa. Elas, se devidamente incentivadas 
retirando-se o Governo da frente, pois é preciso colocar 0 Governo sempre atrás de nós e não na nossa frente, onde 
vamos passar -, poderiam montar imediatamente 5 milhões de 
pequenas empresas. Se imaginarmos cinco empregos em cada uma 
delas, teremos praticamente 25 milhões de novos empregos 
criados. 

Nossa realidade já foi abordada aqui também pelo professor 
e pelos outros palestrantes. Já passamos à consideração dos 
Deputados aqui presentes a nossa idéia do que deve ser esse 
processo de regulamentar a atividade da pequena empresa no 
Brasil e de como criar condições reais. Pegamos também a 
proposta apresentada pelo SEBRAE, que foi entregue ao 
Presidente da República, e fizemos algumas modificações. o 
capitulo principal chama-se "Municipalização da Pequena 
Empresa". Tudo deve ser feito no nível do município. A 
empresa se registra no município e paga impostos municipais. 
Não paga IPI, não paga ICMS não paga nada que se refira a 
Brasília ou à Capital do Estado. 
O outro problema fundamental é a criação de sistema 

financeiro especifico para a pequena empresa. O SEBRAE está 
trabalhando nisso, e o Banco do Brasil está começando. Essa 
história é velha. Uma vez, o Banco do Brasil fez um grande 
estardalhaço, dizendo que ia emprestar US$5.000.000,00 para 
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a peque~a empresa, o que dá para 50 empresas em São Paulo. 
Temos condições de montar, junto à pequena empresa, as 
cooperativas de crédito, as cooperativas de ações e fundos 
de investimento. Tudo isso é possível sem dinheiro do 
Governo. Podemos pegar dinheiro lá fora. O Banco Central é o 
"banco do não pode", quando o assunto é pequena empresa. 
O que pedimos é que os Srs. Deputados estudem a situação e 

tornem as coisas possíveis, dentro do Banco do Brasil e do 
Banco Central. Vamos conseguir a redenção do País através da 
pequena empresa. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente Gostaria de dizer aos segmentos 

organizados que defendem a microempresa que nós, que também 
a defendemos no parlamento, nos comprometemos, dentro de um 
esquema previamente agendado, a levá-los até lá para que 
possam expor suas idéias, de maneira mais concisa e com um 
tempo maior, para os parlamentares que compõem a Subcomissão 
das Micro, Pequenas e Médias Empresas. 
Concedo a palavra ao último orador, o Sr. Luiz Fernando 

Vitor, Presidente do Banco Regional de Brasília, que fará 
uma exposição sobre os Bancos Estaduais como instrumento ae 
desenvolvimento através do financiamento às micro, pequenas 
e médias empresas e ao setor agropecuário. Por questão 
regimental, lembro ao ilustre palestrante o tempo 
disponível. Logo em seguida, teremos a participação de 
parlamentares da Subcomissão. 

Palavras do Quinto Expositor 
O Sr. Luiz Fernando Vitor - Sr. Deputado Federal Pauderney 

Avelino, Presidente da Comissão de Economia, Indústria e 
Comércio; Sr. Deputado Federal Antônio do Valle, agradeço o 
convite. Mineiro e formado em Belo Horizonte, sinto-me 
verdadeiramente dentro do meu espaço, revivendo meus tempos 
sagrados nesta Assembléia. Pelo seu convite, não agradeço; 
rejubilo-me e me enterneço. 

Meu amigo e mestre há mais de 40 anos, Prof. Antônio Lopes 
de Sá, acho que, depois de ouvir o que você falou aqui, eles 
não poderiam nos aceitar como Diretores do Banco Central. 
Não nos vergamos. Nossa idéia e nossa vida são outras. Não 
poderíamos aceitar. 

É difícil uma pessoa chegar aqui com o cabelo grande 
porque não tem nenhuma pinta de banqueiro -, pertencer a um 
Governo que é do PT e conversar com os empresários. 

Acho que a idéia de partido, de ideologia já está 
absolutamente superada dentro da visão dos homens de mente 
mais aberta no mundo de hoje. Até porque não sou do PT, sou 
do PDT e trabalho com o governo do PT. Na posse do Sr. José 
Paulo Sepúlveda Pertence na presidência do Supremo. o então 
presidente do PSDB nacional perguntou-me como o PT e o PDT 
poderiam administrar um Banco. 

É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Eu 
venho para uma segunda experiência como Presidente de um 
Banco estadual. Saí da presidência do Banco do Estado do 
Espírito Santo em janeiro deste ano; em seguida, assumi a 
presidência do Banco de Brasília, junto com o Prof. 
Cristóvão Bastos. É evidente que temos, em relação a esse 
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processo, uma visão muito diferente da v1sao daqueles que, 
tradicionalmente, dirigiram as instituições financeiras. Nós 
partimos do principio de que nenhum programa de 
estabilização, inclusive monetário, neste País, pode dar 
certo, se não se comprometer com o programa de resgate da 
dívida social, porque 2/3 da nossa população vivem na 
miséria ou na pobreza indigna. Não temos nenhuma condição de 
resolver a estabilidade monetária se 1/3 da economia, que 
somos nós, não acreditam que possa acontecer alguma coisa. 
Nos meus 57 anos de vida, e mais de 40 anos de luta política 
e participação universitária, estou absolutamente convencido 
de que não há nenhum plano de estabilização que dê resultado 
se não houver um programa maciço de resgate da dívida social 
deste Pais. 

E digo isso com a maior tranqüilidade, porque, enquanto 
Presidente do Banco do Espírito Santo, fui para as praças 
públicas e para os meios de comunicação e, contrariamente 
até ao meu partido, o PDT, defendi, publicamente, um 
programa de estabilização monetária para este País. Cada um 
de nós precisa dele como cada um de nós precisa de sua 
segurança. Não há nenhuma possibilidade de dar certo, no Rio 
de Janeiro, qualquer programa, se não se resolve o problema 
de violência urbana, se não se busca um programa de geração 
de empregos, se não se busca um programa de saúde, educação. 
transporte e moradia popular. 
O real teve uma posição muito importante neste País: 

representou, efetivamente, uma melhoria da qualidade de viaa 
do assalariado, mas chegou num momento em que pode quebrar o 
sistema produtivo do Brasil. Os empresários de Brasília, com 
quem mantenho contato permanente na Associação do Comércio, 
na Federação das Indústrias e nas organizações da construção 
civil, encontram-se num momento de desespero, porque não têm 
solução, e o processo produtivo brasileiro marcha para uma 
queda. 

Não sou terrorista. sou Presidente de um Banco que vê os 
créditos em liquidação, a sua inadimplência subir dez vezes. 
mês a mês, entre janeiro e maio deste ano. A situação dos 
Bancos é extremamente difícil; por isso, nosso Banco teve 
papel importante, agora, nas medidas do Banco Central. 
Porque nós estamos com a sociedade organizada, porque 
estamos trabalhando com os empresários :2 Brasília e somos o 
partido dos trabalhadores, somos o parc·~o do Brizola, somos 
do partido do Lula, mas não estamos lá. Neste momento, meus 
funcionários e diretores estão reunidos com os empresários 
de Brasília para buscar uma solução para os comerciantes, 
que estão em situação calamitosa. Quatro cidades do interior 
de Goiás já quebraram por causa das medidas do Governo 
Federal. Os plantadores de alho do interior do Brasil não 
podem nos pagar. Estão perdendo as tubulações, que faziam 
todo o trabalho da sua agricultura. Não têm mais o que 
comer, porque o Governo importou alho da China, de melhor 
qualidade e pelo menor preço, quebrando os plantadores de 
alho de Catalão, e nós estamos preocupados com isso. 
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Um outro aspecto, que não acreditamos possa ter sucesso 
neste País, é o da reforma tributária oficial. Ela não 
poderá ter sucesso se não se fizer, antecipadamente - essa é 
a minha especialização-, uma reforma administrativa do 
aparato do Estado brasileiro. 
Pergunto-me, hoje, depois de ter vivido a experiência com 

os Governadores do Espírito Santo, para que as secretarias 
de fazenda, para que as secretarias de administração, para 
que essas secretarias? Não vemos nenhuma razão para a 
existência do Ministério da Fazenda ou do Planejamento, 
porque isso já é uma questão superada na teoria da 
organização, há muitos anos. 

Pensem bem r.~ que está acontecendo. O Ministro Jatene 
busca, loucamente, recursos para a saúde, enquanto os 
Ministros da área econômica friamente o tratam como se fosse 
um leproso, deixando uma parte minúscula de recursos para o 
seu ministério. E o Presidente da República tem de enfrentar 
não o Ministro Malan ou o Serra, e sim, o Ministro Jatene, 
porque ele é o principal responsável perante a sociedade 
brasileira. 

Essas são algumas premissas. Dutra premissa prende-se ao 
problema das corporações, do clientelismo político, do 
"cartorialismo" econômico e de um paternalismo, que pode ser 
extremamente bens~ico ou extremamente perverso, dentro das 
corporações esta:ais brasileiras. Há de se enfrentar essa 
aliança perversa contra todos nós. Eu, que luto há 40 anos, 
sou vitima constante dessa aliança entre o "cartorialismo", 
o corporativismo e o clientelismo político no Espírito Santo 
e, hoje, em Brasília, porque continuo e continuarei 
trabalhando com a sociedade organizada. 
Sobre as pequenas e médias empresas, todos já falaram - e, 

também, nosso tempo já se está esgotando -. mas são elas de 
grande importância num pais subdesenvolvido e, até mesmo, no 
Japão, que tem um Banco com US$150.000.000.000,00. A 
Comissão deveria estudar o sistema de trabalho do Japão para 
as pequenas, médias e microempresas. Esses Bancos são 
responsáveis por 50% do financiamento das pequenas e médias 
empresas no Japão. Os juros anuais ficam em menos de 3%, 
valor que é subsidiado em qualquer parte do mundo. Do 
capital desses Bancos, 76% é pertencente ao Ministério das 
Finanças do governo japonês. Qual a importância da pequena e 
média empresa na economia japonesa? Lemos sobre os grandes 
grupos japoneses e pensamos: isso é fantástico, maravilhoso, 
mas não é verdade; 93% dos negócios da economia japo~esa e 
81% da mão-de-obra empregada são das pequenas e médias 
empresas. Encontrei esses números em uma revista da Itália. 
Telefonei para confirmar se era aquilo mesmo, e não houve 
senão essa confirmação. Não há nenhuma dúvida. Não temos 
outro caminho que não este: traoalhar com as pequenas e 
médias empresas, e nisso labuta muito bem a Comissão de v. 
Sas. O caminho é o da conversa séria com os empresários, é 
gerar empregos. 

No Banco de Brasília, a abertura de contas só era possível 
com R$2.000,00, e qualquer saque acima de R$500,00 só podia 
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ser feito após 24 horas do pedido. Ora, nós nos estávamos 
transformando em um Banco de elite. Imediatamente, 
determinei: abertura de contas com R$200:0~. Fomos, também, 
para a abertura de poupanças: limite m1n1mo de R$50,00. 
Evidentemente, nesses casos, há um rebuliço; a corporação se 
levanta, mas não me importo: quero gente dentro do Banco; 
quero atender à população. Foi isso que fizeram os dois 
maiores Bancos dos Estados Unidos. Trabalharam com a 
imigração italiana, aceitando um depósito de US$50,00. Foi 
isso, também, o que fez Anatólio Aguiar no BRADESCO. Os 
Bancos têm a obrigação de ser do povo. Somos 27 Bancos em 
atividade neste País; empregamos 145 mil pessoas em 6.800 
postos de atendimento. Somos o Banco que tem a capilaridade 
para trabalhar com V. Sas. Fechar os nossos Bancos, hoje, 
significa um golpe de morte contra a economia. Não concordo, 
inclusive, com a privatização de qualquer um deles. 
Finalmente, quero dizer que estamos fazendo um outro 

trabalho para a chamada economia informal. Montamos uma 
função que vai atender ao carpinteiro que quer a sua caixa 
de ferramentas, à manicure que quer seu ateliê, ao barbeiro 
que quer seu gabinete, ao marceneiro, ao mecânico, seja a 
quem for. Estamos emprestando e vamos emprestar a todos a 5% 
ao ano, com recursos fornecidos pelo GTS e pelo Grupo 
Cristóvão Bastos. Estamos em Brasília, à disposição de 
vocês. Podem contar com a nossa estrutura, que lhes daremos 
todo o apoio de que precisarem. Muito grato a todos. 

Debates 
O Sr. Presidente- Esta coordenação volta a lembrar que 

cada Deputado inscrito disporá de 3 minutos para formular 
suas considerações ou pedido de esclarecimento. 
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao Deputado 

Severino Cavalcânti, membro titular da subcomissão que se 
instala hoje em Belo Horizonte. 
O Deputado Federal Severino Cavalcânti - Sr. Presidente, 

inicialmente, gostaria de fazer uma sugestão a V. Exa., para 
que não haja discriminação daqueles que estão aqui, nesta 
majestosa tribuna, que faz inveja a qualquer parlamento do 
mundo. 

Cinco conferencistas fo~am ouvidos; a cada um foram 
concedidos 10 minutos para sua exposição. v. Exa. juntou 
todos, para que fizéssemos a gravação, e agora só nos 
concede 3 minutos. Sugiro que v. Exa. dê a cada um de nós, 
Deputados, 5 vezes 3, ou seja, 15 minutos para interpelar 
cada um dos conferencistas. Trata-se de uma medida de 
justiça, para não haver discriminação entre os Deputados 
desta Comissão e os conferencistas. 

O Sr. Presidente Nobre Deputado, gostaria muito de 
atender ao seu ped1do; no entanto, existe um instrumento 
maior, que é o Regimento Interno, ao qual temos que nos 
ater. Peço, portanto, a compreensão dos parlamentares nesse 
sentido. A V. Exa., entretanto, vou conceder mais 2 minutos, 
o que significa que disporá de 5 minutos para colocar suas 
questões. 
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o Deputado Federal Severino Cavalcãnti - Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, é honroso chegar a esta Casa que tem tanto 
significado para o nosso País. Chegar a Minas Gerais é um 
privilégio, depois de ouvirmos tantos conferencistas 
demonstrando tanto saber. 
Pediria ao Presidente da nossa Comissão, Deputado Avelino, 

que fizesse um convite a todos esses conferencistas para 
irem à nossa Comissão a fim de dar um pouco de seu 
conhecimento a todos os componentes da Comissão de Economia 
da Câmara Federal. 

Vou saudar o Prof. 
uma classe quase em 
nossos Governadores. 

Lopes Sá, contador emérito, membro de 
desuso pela falta de sensibilidade dos 

É uma prestação de contas que quero fazer. Não vou fazer as 
indagações que deveria, devido ao curto tempo de que 
disponho em razão da impiedosa e forte posição desse 
Regimento. Devo limitar-me a dizer àqueles que vieram de 
todos os recantos do Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do 
Sul, que, pela primeira vez na história das Minas Gerais, 
sai do planalto central uma comissão mostrando que o nosso 
parlamento está mudado. O parlamento que se instalou em 1Q 
de fevereiro é um parlamento novo, haja vista as 
colaborações que temos no Senado da República. 
Quero, neste momento, dizer que nós que lá chegamos estamos 

aprendendo com os velhos, mostrando que aquela Casa tinha 
que mudar e está mudando, e V. Exas., Deputados de Minas 
Gerais, podem ver que o parlamento brasileiro mudou, pela 
sua freqüência e pelo trabalho constante. 
A representação de Minas Gerais tem em Antônio do Valle o 

expoente máximo da pequena e da média empresa. Temos um 
Herculano Anghinetti, que não pára um minuto sequer naquela 
Casa, procurando encontrar alguma coisa para mudar, e o 
nosso Francisco Horta, este poço de sabedoria, que, com a 
experiência de empresário e a de parlamentar, sempre 
destacando uma da outra, na hora de defender a microempresa, 
sempre está na linha de frente. Temos também em Minas Gerais 
a figura extraordinária da mulher mineira que é a Maria 
Elvira, fazendo parte da Comissão de Economia da Câmara. 
Vejam os senhores que houve uma renovação, porque 

procuramos dar o melhor do nosso esforço para fazer com que 
o País possa crescer. 

E como o País pode crescer se a microempresa está sendo 
sufocada pela burocracia do Governo, insensível, que não vê 
que são os pequenos e os microempresários que sustentam a 
economia do Brasil? O Governo nega o papel da escola 
profissionalizante nos municípios e nos Estados. 
Gostaria de fazer um apelo ao Governo de Minas Gerais para 

que abra escolas profissionalizantes, a fim de ajudar o 
SEBRAE a lecionar. Enquanto o Governo não o fizer, os que 
vivem à margem da sociedade não poderão ter uma profissão, 
mas lembro aqui que são o micro e o pequeno empresários que 
lhes servem de escola. 
Prezados amigos, nesta manhã tão feliz, quero apenas fazer 

um apelo ao representante do Banco do Brasil e ao Presidente 
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desta reunião - figura extraordinária que Minas Gerais está 
emprestando ao Brasil. Minas Gerais está mandando para 
Brasília o Sr. Mauro Durante, para fazer com que saiamos da 
inércia. E vamos sair da inércia, se ele, juntamente com o 
Banco do Brasil - um vai dar o dinheiro, o outro, a 
experiência e a vontade de trabalhar conseguirem dar 
condições para que a pequena e a microempresa possam ter 
planejamento :e vendas (50%); controle de qualidade (60%); 
avaliação de produtividade (65%); "layout" planejado (50%); 
treinamento em recursos humanos (80%); técnicos de 
"marketing" (85%) e recursos de informática (90%). 
Espero que, nessa união, o SEBRAE, juntamente com o Banco 

do Brasil, possa dar um pouco do muito que Minas Gerais já 
deu ao País. 

O Sr. Presidente - Concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Francisco Horta, pedindo-lhe que observe o tempo que lhe é 
reservado para sua manifestação. 

O Deputado Federal Francisco Horta- É um privilégio falar, 
pela primeira vez, desta tribuna. Sr. Presidente, não tenho 
a proverbial competência do nosso Líder, do guru da nossa 
Comissão, que, para vocês que não o conhecem, é um Líder de 
uma Comissão que é mais que uma Comissão: é um grupo de 
trabalho, uma irmandade. Nunca vi tanta coesão, tanta 
disposição, como a que essa Liderança conseguiu na Comissão 
de Economia, haja vista as subcomissões que se estão 
instalando em várias regiões do Brasil, sempre com esse 
brilhantismo. 
Quero parabenizar meu companheiro, Antônio do Valle, pela 

sua brilhante iniciativa de propor a criação dessa 
Subcomissão, e cumprimentar os demais participantes da Mesa. 

Meus amigos, muito se disse sobre a pequena empresa. Às 
vezes, dizemos que, se discurso valesse, talvez já não 
existissem mais seca no Nordeste, criança abandonada e micro 
e pequena empresa desamparada. O que se fala sobre isso e o 
que já se gastou de tinta e papel a esse respeito é uma 
enormidade. Mas, em relação á micro e á pequena empresa, 
parece que há uma conscientização de que toda grande empresa 
um dia foi pequena. A Ford, a Fiat e a Kodak são exemplos 
clássicos de como a empresa tem de ter um embrião. Feliz do 
pais que tem empresários. O Brasil os tem. É preciso ver a 
vontade que cada brasileiro tem de criar seu próprio 
negoc1o. Não há um que não sonhe er ter, um dia, sua 
atividade independente. Parece que isso está entranhado no 
nosso modo de ser. Basta um mínimo. É como aquelas chuvas 
que caem no deserto: de repente floresce tudo. Vem a seca 
outra vez e morre tudo, mas, no ano seguinte, renasce tudo 
de novo. Quem não se lembra do Plano Cruzado. quando a 
economia se estabilizou um pouco? Milhares e r lhares de 
pequenas empresas brotaram da noite para o dia. Hoje, muitas 
mulheres estão atuantes, graças a Deus. Sou pai de cinco 
filhas e me interesso muito por isso. Hoje, muitas mulheres 
criam suas confecções dentro da sala, e de re~ente as 
confecções viram fábricas. Mas aí vem a tragédia: ~s juros 
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altos, o sufoco de uma fiscalização, a burocracia. Algumas 
morrem, algumas sobrevivem. 

É preciso deixar o microempresário atento à sua atividade-
fim, àquilo que ele sabe fazer. Como empresário, ele é 
obrigado a contratar, a dispensar, a olhar a contabilidade, 
a se ocupar com a burocracia; a pagar duplicatas, a 
preencher cheques e guias, a atender aos fiscais e aos 
fornecedores. Ou seja, às vezes fica com pouco tempo para a 
sua atividade-fim, em que realmente pode crescer e 
contribuir para a economia do País. Por isso, é importante 
uma atenção institucionalizada como a que será dada por essa 
Subcomissão, que será presidida pelo companheiro Deputado 
Antônio do Valle e por outros companheiros que aqui estão. 
Eles serão os guardiães desse trabalho, acompanhando tudo o 
que será feito, porque tenho certeza de que a Subcomissão 
tem muita disposição e vontade para isso. A micro e a 
pequena empresa precisam disso e precisam muito do SEBRAE, 
Dr. Mauro Durante. Mais do que tudo, o microempresário 
precisa de orientação. 
Está aqui um cidadão que já foi muito menos que um 

microempresário. Então, conheço todo o processo: o 
treinamento, a orientação, a distinção entre empresário e 
empresa, que são duas entidades - uma jurídica e outra 
física - é um grande passo. 

E depois, Sr. Presidente da Comissão de Economia, vamos 
trabalhar para tirar o sufoco burocrático do pequeno 
empresário, para que ele possa atuar na sua área. 

Finalmente, gostaríamos de falar sobre o problema da carga 
fiscal. Não só a pequena e a média empresa, mas toda a 
sociedade brasileira carece de um sistema tributário mais 
civilizado. 

Apresentamos no Congresso uma proposta para se encontrar um 
mecanismo de financiamento para que as pequenas e médias 
empresas tenham a sua sede própria. O pequeno lojista não 
tem dinheiro para comprar a sua sede e, q~ando já fez o seu 
ponto, na maioria das vezes ele o perde. E muito comu~ isso 
acontecer. Existem outros projetos do Deputado Se\~rino 
Cavalcânti que estou acompanhando e para com os quais 'enho 
uma atenção especial. 
Sr. Presidente, gostaria de colocar-me á sua disposição e 

dizer da minha disposição, do meu entusiasmo em trabalhar 
para solucionar esse problema. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Júlio 

Redecker. 
O Deputado Federal Júlio Redecker - Sr. Presidente, caro 

colega Antônio do Valle, autoridades que compõem a Mesa, 
imprensa, senhoras e senhores, gostaria de usar a palavra 
brevemente, mas me senti tentado usando a tribuna da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Todo gaúcho deveria 
fazer um curso de pós-graduação em Minas Gerais e, 
certamente, como parlamentar e político, seria muito mais 
convincente. 
Estou nesse caminho como o mais jovem dos Deputados da 

Comissão de Economia, com cinco mineiros somente nessa 
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Comissão. Tenho a honra, pela confiança dos meus pares, de 
presidir a Comissão de Comércio Exterior. 

Pequenas e médias empresas fazem parte do meu dia-a-dia no 
Rio Grande do Sul. Sou empresário, advogado do setor de 
calçados, na área de exportação. Lembro que no dia 7 de 
março, quando um colega subiu à tribuna, no grande 
expediente do Deputado Severino Cavalcânti, para nos falar 
sobre as micro, pequenas e médias empresas, dizia ele que 
48% da produção nacional provinham das pequenas e 
microempresas, e que a massa salarial brasileira era 
composta por 421. de participação dessas empresas. Dizia, 
ainda, que 60% dos postos de empregos gerados no Brasil, 
hoje, insuficientes para abrigar 2.000.000 de jovens 
brasileiros que ano a ano chegam ao mercado de trabalho são 
gerados pelas micro, pequenas e médias empresas. ' 

Sei que a Constituição de 1988 começou a dar uma abertura 
para essa corrente importante da economia brasileira. Mas 
não podemos fazer política econômica no Brasil quando não há 
respeito ao contrato social estabelecido entre a sociedade e 
o governo. A primeira coisa com que os parlamentares têm de 
se preocupar é a manutenção de regras definidas, para que 
possamos caminhar nas direções almejadas com a segurança de 
que não seremos surpreendidos, como têm sido surpreendidos 
os empresários no Brasil a todo momento. 

O setor exportador desvalorizou a moeda em relação ao rea1 
em 17%. Nesse momento, estava estabelecida uma multa de 17% 
para quem importava e um incentivo para as importaç5es 
predatórias, também de 17%, para concorrer com a ~~ssa 
indústria, totalmente desprotegida. 
Para tanto, há que se definir, Sr. Presidente, os novos 

critérios dos Estados brasileiros. Discutir se os Bancos 
estaduais, os Bancos estatais, como o próprio Banco do 
Brasil, devem competir no mercado financeiro, em igualdade 
com o Bancos privados, ou se devem ser Bancos agentes do 
desenvolvimento econômico. Discutir o fato de os Bancos 
estaduais, que são fruto de má gestão da coisa pública, 
financiarem os débitos públicos, levando prejuízos, como 
recentemente aconteceu com o BANESPA, que se encontra 
mergulhado na sua falência. Isso porque é um Banco privado, 
e o povo, que paga imposto diariamente, até pelo ar que 
respira, vai, certamente, sustentar seus segmentos, 
acentuando, assim, as necessidades sociais que temos. 
Quero, Sr. Presidente, falar aqui também da política de 

privatizaçâ_, especificamente das três privatizações que 
estão sendo realizadas no Congresso Nacional. É um caminho 
para o Estado chegar à economia normalizada. Não se pode 
mais deixar o Estado administrador, gerente da administração 
direta, ocupar espaço na livre iniciativa, em detrimento da 
segurança, da saúde e da educação. 

Não há como os brasileiros ausentes do mercado de trabalho, 
ou detentores de subempregos, continuarem neste País, que 
não dá privilégios ao emprego e á educação. 
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Não recuperaremos a Nação brasileira se não for através da 
educação e do crescimento dos salários, mas sem o 
paternalismo do Estado. 
E digo mais: a reforma tributária no Estado é realmente uma 

necessidade. Agora, não pensem os empresários e 
trabalhadores que ela terá um palco de negociações 
tranquilas e alegres. Se se fizer a reforma tributária e 
fiscal, será tirado dinheiro da União para se dar ao~ 
Estados e municípios. E isso desagradará à União. Se foi 
tirado dinheiro dos municípios, descontentaremos os Estados 
e a União. Mas, se tirarmos do contribuinte para sustentar a 
máquina pública eficiente, descontentaremos as Casas do 
povo, que são a Assembléia Legislativa. a Câmara dos 
Deputados e o Senado. 

Não é possível se fazer política econômica através de 
computador, de forma brilhante, como disse o meu antecessor 
nesta tribuna, que tem de administrar impostos, tributos e 
taxas neste País. 
Temos que fazer impostos que não possam ser sonegados, que 

surjam a partir de entendimentos, para, assim, acabarmos com 
a máquina fiscalizadora, que nem sempre age da maneira mais 
honesta com o povo trabalhador e com aqueles que querem 
empreender, alicerçados no sonho dos 85% de brasileiros que 
querem estabelecer o seu próprio negócio, como disse o 
companheiro Mauro Durante. 
Deputado Antônio do Valle, meu Presidente Pauderney 

Avelino, meu nobre Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Luís Eduardo Magalhães, os senhores têm demonstrado 
que os homens públicos deste Pais, na sua grande maioria, 
são decentes, honestos, coerentes e querem uma pátria 
melhor. Mas, para que a pátria seja melhor, é necessária a 
participação dos cidadãos. É por isso que a empresa nacional 
tem que começar pelos pequenos, porque todos foram pequenos 
uma vez. 
Encerro essas minhas palavras de exaltação ao povo de Minas 

Gerais relembrando uma frase que meu pai, na humildade de 
sua profissão, aos 75 anos de idade, lá em Taq~aril, e ainda 
motorista de táxi, dizia: "ninguém sabe tanto que nada tenha 
a aprender e nem sabe tão pouco que nada tenha a ensinar". 

Vamos ouvir os pequenos para nos tornarmos grandes, não só 
como Nação, mas como empresas e trabalhadores do amanhã que 
queremos construir hoje. 

O Sr. Presidente- Passo a palavra ao Deputado Cunha Lima. 
O Deputado Cunha Lima - Sr. Presidente da Subcomissão que 

acabamos de instalar, Deputado Antônio do Valle; 
companheiros da Bancada de Minas Gerais; companheiros 
Deputados, companheiro Senador Arlindo Porto, realmente é 
muito marcante para nós da Comissão de Economia, Indústria e 
Comércio, vir a Minas Gerais, especificamente a Belo 
Horizonte, para instalarmos essa Subcomissão. Sou 
economista, com pós-graduação em Administração de Empresas, 
e vimos falando, há muitos anos, da necessidade de uma 
política industrial de comércio exterior para nosso Pais. Eu 
diria que, hoje, nosso País vive, na área da indústria, da 
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pequena e média empresa, uma situação que eu poderia chamar 
de "baleia". E por que "baleia"? Porque esse animal precisa 
subir à superfície das águas para respirar, da mesma forma 
que nosso empresário está sempre subindo à superfície das 
águas para respirar um pouco, porque o Governo não o deixa 
trabalhar como deveria (ao contrário, está sempre 
atrapalhando o empresário). 

Ora, Sr. Presidente, o Plano Real está fazendo um ano. O 
Presidente da República se elegeu, basicamente, em cima do 
Plano Real e, no Pais, criou-se um modismo, como, aliás, 
acontece quase sempre. Hoje, é normal vermos nossa população 
usando uma camisa, uma camiseta ou uma calça importada da 
Coréia; um carro importado por via da Argentina ou 
diretamente do Japão. Recentemente, fomos ao Rio Grande do 
Sul visitar o setor de calçados, porque naquela região se 
está fechando uma fábrica por dia, o que é fruto de uma 
política, eu não diria mal intencionada, mas mal dirigida, 
de Comércio Exterior. Há alguns dias, perguntei à nossa 
Ministra, Dorothéa Werneck, por ocasião de uma explanação da 
Frente Parlamentar da Indústria Têxtil, se era mais 
importante termos uma camisa vendida a R$2,00 ou um tênis 
vendido a R$3,00, ou termos milhõe de trabalhadores 
desempregados, sem terem como comprar. t·~rentemente, é isso 
que está acontecendo. Não quero gener~lizar, há algumas 
exceções, mas. às vezes, t~~ho dúvidas de que toda a equipe 
econômica já tenha tido a C~)rtunidade de colocar o pé ou de 
trabalhar numa pequena ou média.empresa, para saber das 
dificuldades que ela enfrenta. As vezes, o que sentimos é 
que essas pessoas não têm sensibilidade. Como falou aqui o 
companheiro Luiz, Presidente do Banco Regional de Brasília, 
o Banco, hoje, que é um setor altamente lucrativo, tem uma 
inadimolência de 10%, e a indústria está tendo uma 
inadim~ éncia de 50 a 60% e, para pagar seus funcionários, 
às vez~~ tem que correr ao Banco e pagar juros de 18 a 22%, 
enquanto a inflação não passa de 2 a 3% ao mês. 

Ora, Sr. Presidente, existe alguma coisa d~ errado neste 
nosso País. Uma das coisas que foi muito ~atida, pela 
própria equipe econõmica e pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, é que a ref~-~a tributária e fiscal é fundamental. 
Contudo, às vezes, c~~~o a acreditar que VOL ficar por 
quatro anos no Congresso (e o novo Congresso está 
trabalhando) sem que consigamos votar a reforma tributária e 
fiscal. É por isso, Sr. Antônio do Valle, que esta Comissão 
tem, entre suas funções, a obrigação de exigir, da equipe 
econômica e do Governo Fernando Henrique Cardoso. que seja 
feita essa reforma. Hoje, o principal para este Pais é que 
se faça uma reforma tributária e fiscal urgente, e não um 
acordo de português, como o que foi feito por ocasião da 
entrada do Brasil no Mercosul. Quando falo "acordo de 
português", não quero menosprezar nossos compatriotas. Falo 
do acordo relativo a exportação e importação de carros pelo 
qual. quando o Brasil exporta para a Argentina, o produto 
brasileiro tem que pagar 20% de imposto, mas, quando importa 
esse mesmo produto. o imposto é zero. Temos uma Zona Franca, 
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que é praticamente proibida de exportar para a 
porque o produto é considerado como não fabricado 
ao passo que importamos, de uma zona franca 
Argentina, produtos à taxa zero, que acabam 

nosso mercado e, conseqüentemente, criando uma 
grande na pequena e média indústria de nosso 

em Manaus, 
Argentina, 
no Brasil, 
fantasma da 
infestando o 
crise muito 
País. 
Sr. Presidente, gost~ria de te~ mais tempo para falar um 

pouco dessa área, que e a pequen2. média e grande indústria. 
De repente, em nosso País, surgiram idéias que parecem 
colocar que ser empresário é ser bandido. 
Ainda esta semana quero elogiar nossa Comissão, por ter 

reprovado um projeto do nob~e Deputado Júlio Redecker. Temos 
naquela Casa muitas pessoas que mandam projetos sem 
conhecimento de causa. Imaginem, Sr. Presidente, senhores 
aqui presentes, do SEBRAE, da Federação das Indústrias, que 
esta semana estava em nossa Comissão um projeto o qual 
previa que todo empresário que atrasasse em 20 dias o 
pagamento a seus funcionários seria preso. 
Ora, imaginem a situação no nosso País, onde não existe 

nenhum empresário que não esteja realmente sufocado e quase 
morrendo, na UTI. Daqui a pouco não teremos mais hospitais 
para colocar empresários. E só porque ele atrasou 20 dias 
vai ser preso em regime especial. Quem vai pagar esse 
trabalhador, se o empresário está preso? Faço a seguinte 
pergunta a todos os nossos empresários: será que alguém, em 
sã consciência, gostaria de atrasar c pagamento de seus 
funcionários? É lógico que não. 

É por isso que, hoje, nossa Comissão ce Economia, Indústria 
e Comércio está sendo considerada não uma das mais, mas a 
mais atuante e a que tem profissionais e companheiros com 
mais conhecimento de causa. Muitas vezes esquecemos, 
inclusive, o partido a que pertencemos para votar no melhor 
para o nosso País e para o Estado de Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Concedo a palavra ao nobre Deputado 
Enivaldo Ribeiro. Pediria ao ilustre parlamentar que 
observasse o tempo regimental, dados o avançado da hora e 
compromissos outros que temos com as autoridades mineiras. 

O Deputado Federal Enivaldo Ribeiro Sr. Presidente, 
demais componentes da Mesa, Srs. Deputados, minhas senhoras 
e meus senhores, inicialmente trago o abraço da minha 
pequenina Paraíba a esta grande terra que é Minas Gerais. 
Fui Prefeito de Campina Grande, no meu Estado. Deixei a 

Prefeitura em 1983. Tivemos a honra de fazer um projeto, do 
qual participaram vários Ministérios, e instalamos os 
pequenos negócios, com a participação dos Ministérios do 
Interior, da Agricultura, da Educação e outros, para 
corrigir essa distorção que existe em relação ao setor 
informal de nossa economia. O projeto contou com a 
participação, também, do nosso SEBRAE. 
Hoje, graças a Deus, depois de tantos anos, estou vendo e 

participando da instalação da Subcomissão Especial das 
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Micro, Pequenas e Médias Empresas. Vejo isso com muita 
satisfação, depois de decorridos 12 anos. 

Infelizmente, a microempresa continuou totalmente 
pelos Governos. Apenas o SEBRAE e alguns 
esporádicos pensaram na nossa micro, pequena 
empresa. 

esquecida 
Governos 
e média 

Hoje, venho aqui com a esperança de ver realmente essa 
proposta ser concretizada, porque agora temos uma voz. A 
pequena empresa tem agora uma voz, que é a Subcomissão. Uma 
voz que, certamente, corrigirá as distorções e servirá, 
também, Sr. Presidente, Srs. Jeputados, para que não 
deixemos as leis somente no paps . como é o caso do art. 
179. Esse é o grande mal de nossa Nação. Temos que ver as 
leis serem aplicadas. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Como último participante, concedo a 

palavra ao Deputado Herculano Anghinetti, com a mesma 
recomendação feita aos nobres pares. 
O Deputado Federal Herculano Anghinetti 

com certeza, vou cumprir a determinação 
porque o companheiro Severino Cavalcânti 
todo o meu tempo, com a minha doença. 

- Sr. Presidente, 
de V. Exa., mesmo 
jà gastou quase 

Gostaria de inquirir o ilustre Dr. Mauro Durante sobre o 
que está sendo feito especificamente para o desenvolvimento 
de metodologias próprias para as micro, pequenas e médias 
empresas rurais. Quando se fala nesse tipo de empresa, 
geralmente nos lembramos do segmento urbano. Não tenho tido 
noticia alguma de projetos desenvolv1dos nesse sentic:. A 
agricultura brasileira passa por um momento difícil, em que 
o Governo é obrigado a entrar de-'sivamente, fornecendo 
crédito e subsidiando; por outro lac .. recebe criticas. Vejo 
nisso a possibilidade de se resolver uma grande parcela dos 
problemas. O moço que tira leite lá no interior e o fornece 
para a cooperativa, se a ele fosse dado incentivo e crédito, 
como bem disse o Prof. Lopes de Sá, poderia transformar seu 
negoc10 em uma microindústria de queijo, em um pequeno 
laticínio. O que produz frutas poderia fabricar compotas, 
agregando maior valor ao seu produto. Sr. Presidente do 
SEBRAE, gostaria de saber, especificamente, se já está sendo 
conduzido algum trabalho nesse sentido. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - O Ministro Mauro Durante dispõe de 3 

minutos para fazer seu esclarecimento ao Deputado Herculano 
Anghinetti. o Sr. Mauro Durante- Agradeço ao nobre e ilustre Deputado 
a oportunidade de abordar um assunto que, particularmente, 
me é muito caro. 

Embora seja Presidente do SEBRAE, como minha formação é de 
advogado. sou, ainda hoje, advogado da EMBRAPA, uma das mais 
sérias instituições agrícolas do nosso País e talvez do 
mundo. Tenho mais uma satisfação, porque, sendo mineiro, o 
SEBRAE estadual, através do Conselho Deliberativc de Minas 
Gerais, está sendo presidido por um homem da agricultura e 
do calibre de Gil Mantena, Presidente da Federação da 
Agricultura de Minas Gerais. Na realidade, tenho que admitir 
e confessar que, infelizme~:e. mais uma vez. o homem do 
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campo e a agricultura, também na ação dO SEBRAE, ficaram em 
segundo plano. Estamos tomando providências drásticas em 
todos os Estados do Brasil, principalmente aqui, onde se tem 
mais vocação para resgatar o homem do campo, a fim de que 
esse quadro se modifique. Especificamente através dos 
SEBRAEs estaduais, temos desenvolvido programas bastante 
ambiciosos de geração de tecnologia nos vários campos da 
agricultura. Mas nosso objetivo maior é, realmente, criar 
condições para trazer, também para a economia formal, o 
pequeno e o microempresário rural. Nosso entendimento está 
bastante avançado com a Confederação Nacional da 
Agricultura, nossa parceira e membro integrante do Conselho 
Deliberativo Nacional do SEBRAE. Temos desenvolvido 
programas conjuntos, principalmente no campo da informática, 
os quais serão implantados em curto prazo e, com certeza, 
revolucionarão o tratamento dispensado ao homem do campo, no 
que diz respeito também á assistência e ao fomento devido 
pelo SEBRAE, em parceria com a CNA. 

Também no campo de mudança de comportamento do segmento 
agrícola, com muita alegria e sem nenhum cabotinismo, tenho 
o privilégio, nesses meus seis meses de Presidência do 
SEBRAE, de intensificar a celebração de um convênio amplo 
com a EMBRAPA, de modo que vamos agjr em conjunto com essa 
grande instituição em todo o País. Tenho certeza de que, em 
curto prazo, no bojo das reformas que vamos tentar, através 
do Congresso Nacional, e agora com a colaboração mais 
atuante da Subcomissão, resgataremos o homem do campo. E 
tenho certeza, também, de que com essa nossa atitude e a 
ação intensiva do SEBRAE, o universo, hoje, de 4.000.000 de 
micro e pequenos empresários será imediatamente aumentado 
para 6.500.000. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Estão encerrados os debates. Antes, 
gostaria de comunicar às associações, ás federações e às 
entidades organizadas, que nos prestigiam com sua presença, 
que nos comprometemos a manter um intercâmbio bem estreito, 
e faço um apelo para que os senhores encaminhem à 
Subcomissão das Micro, Pequenas e Médias Empresas suas 
reivindicações e sugestões. Peço desculpas, em razão do 
nosso Regimento Interno. Convido as demais pessoas que 
desejarem se pronunciar a fazê-lo na Câmara Federal, em 
sessão especificamente convocada para esse fim, para que 
sejam nossos parceiros nesta luta de transformação do 
momento nacional e que inclui, como ponto primordial, a 
micro, a pequena e a média empresa, estejam relacionadas a 
indústria, comércio, turismo, serviço ou atividade rural. 
Agradeço a presença de todas as autoridades, dos convidados 

e, de maneira especial, dos meus conterrâneos de Patos de 
Minas, amigos que vieram chefiados pelo ilustre Prefeito 
Jarbas Sampaio. Antes de encerrar os trabalhos, convoco 
reunião da Subcomissão para o dia 15 de agosto, ás 10 horas, 
na Câmara dos Deputados. 
Cumprido o objetivo da reunião, passo a palavra ao 

Presidente da Assembléia do Estado de Minas Gerais, para que 
proceda ao encerramento. 
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O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, demais autoridades da Mesa, falo em nome do 
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Agostinho 
Patrús, expressando a honra desta Casa em ser palco de um 
debate tão importante como este que hoje realizamos. 

Sabemos, como já foi dito, que, se discursos resolvessem a 
situação, o problema das pequenas e médias empresas já 
estaria resolvido há 20 anos. 
Este momento é de grande importância para o Estado de Minas 

Gerais, porque esta Subcomissão, deixando o discurso de 
lado, passa realmente a agir. 

Com essas palavras, agradecemos a presença de todc~ os 
membros do Congresso Nacional e de todos os Deputados que 
aqui estiveram, abrilhantando esta Casa, e encerramos a 
reunião de instalação da Subcomissão. Muito obrigado. 

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

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada 

da reunião, a Presidência a encerra, convocando 
para a ordinária de debates de 2ª-feira, dia 
horas. Levanta-se a reunião. 

a esta parte 
os Deputados 

26, às 20 

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 22 DE JUNHO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA- 1ª PARTE: Ata- 2ª PARTE(ORDEM DO DIA): 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 291/95; 
apresentação da Emenda nQ 1; encerramento da discussão; 
votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da 
Emenda nQ 1 ; aprovação - Questão de ordem - Suspensão e 
reabertura da reunião Chamada para recomposiç~~ de 
•quorum"; existência de número regimental para disc~ssão
Discussão, em 1Q turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nQ 3/95; encerramento da discussão - Discussão, em 1Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 250/95; encerramento da discussão -
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 21/95; 
encerramento da discussão - Discussão, em 2Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 54/95; encerramento da discussão 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 78/95· 
encerramento da discussão - ENCERRAMENTO. ' 

ABERTURA 
- Ás 9h15min, comparecem os Dep~tados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Avila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Ailton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho-
Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão Carlos 
Murta- Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dilzon Melo-
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval 
Ângelo Elbe Brandão Francisco Ramalho Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
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Pereira- Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Hely 
Tarquínio - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira 
-Jorge Hannas- José Braga- José Henrique- Kemil Kumaira 
- Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis- Marcos Helênio- Maria Olívia- Olinto Godinho 
-Paulo Piau - Paulo Schettíno - Pérícles Ferreira- Raul 
Lima Neto- Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião 
Costa- Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -Wilson 
Trópia. 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

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

1ª PARTE 
Ata 

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA) o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2ª parte da reun1ao, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 219/95, do 

Governador do Estado, que transfere a Superintendência 
Central de Pagamento de Pessoal da Secretaria da Fazenda 
para a Secretaria de Recursos Humanos e Administração e dá 
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela sua aprovação na forma do vencido em 1Q turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
- Vem à Mesa: 

EMENDA NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 219/95 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -"A escala de pagamento dos servidores da 

reg1ao metropolitana se dará na mesma época da dos 
servidores da Capital.". 
Sala das Reuniões, 22 de junho de 1995. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: Os servidores ativos e inativos do Estado 

lotados na região metropolitana são os últimos escalados 
para recebimento de seu pagamento. 

Com esse atraso, só conseguem receber após o 8Q ou 10Q dia 
do mês. 

É oportuno que a escala feita segundo a numeração do MASP, 
aplicada aos servidores da Capital, seja estendida aos da 
região metropolitana. 
Trata-se de adequação que ir2 assegurar aos servidores 

acesso mais rápido a seu salário ou provent:. 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussãc. No decorrer da 

discussão, foram apresentadas emendas ao projeto pelos 
Deputados Dinis Pinheiro e José Bonifácio (3). A Presidência 
deixa de receber as emendas do Deputado José Bonifácio, por 
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não atenderem ao disposto no§ 3Q do art. 195 do Regimento 
Interno. Quanto à emenda do Deputado Dinis Pinheiro, que 
recebeu o nQ 1, a Presidência vai submetê-la à votação, logo 
após a votação do projeto, nos termos do§ 4Q do art. 196 do 
Regimento Interno. Antes, porém, solicita ao Sr. 1Q-
Secretário que proceda à leitura da emenda. Na sua ausência, 
com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
-A Deputada Maria José Haueisen lê a Emenda nQ 1. 
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. Os 

Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1Q turno, o 
Projeto de Lei nQ .219/95, na forma do vencido em 1Q turno, 
com a Emenda nQ 1. A Comissão de Redação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, o Projeto de 

Lei nQ 11, que estaremos votando agora, tem algumas emendas 
que estão sendo discutidas. Inclusive, estamos aguardando a 
chegada do Deputado José Bonifácio, que foi autor de algumas 
emendas, para tentar fechar um acordo. Assim, eu pediria a 
suspensão desta reun1ao pc· mais 5 minutos, para que 
possamos ir ultimando os entendimentos com relação a esse 
projeto. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente Esta Presidência suspende a reun1ao. por 

5 minutos, para que se dê continuidade aos entendimentos que 
estão sendo feitos pelos Deputados. Estão suspensos nossos 
trabalhos por 5 minutos. 

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

Presidência verifica, de plano, que não há "quorum" para a 
votação da matéria da pauta. Solicita, então, ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada para recomposição de 
"quorum". 
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 

chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Não 

há "quorum" para votação, mas o há para discussão. 
A seguir, têm sua discussão encerrada, na forma 

regimental, em 1Q turno, a Proposta de Emenda à Constituição 
nQ 3/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dá nova 
redação ao "caput" do art. 53 da Constituição do Estado, os 
Projetos de Lei nQS 250/95, do Governador do Estado, que 
autoriza a RURALMINAS a doar imóvel ao Município de Jaíba 
para o fim que menciona, e 21/95, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, que estabelece a obrigatoriedade do uso de 
cinto de segurança nos veículos automotores de transporte 
coletivo intermunicipal; e, em 2Q turno, os Projetos de Lei 
nQs 54/95, do Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a 
implementação de medidas necessar1as à prevenção e ao 
tratamento do câncer de mama e do câncer ginecológico, e 
78/95, do Deputado Paulo Pettersen, que dispõe sobre a 
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permuta de nota fiscal por ingressos para evento esportivos, 
artísticos ou culturais. 

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

e persistindo a falta de "quorum" para a votação, a 
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2ª 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 dezesseis de maio de 
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Ivo José, Almir 
Cardoso, Jorge Eduardo de Oliveira e Ajalmar Silva 
(substituindo os dois últimos aos Deputados Geraldo Santanna 
e Paulo Schettino, por indicação das Lideranças do PMDB e do 
PTB respectivamente), membros da Comissão supracitada. 
Enc~ntra-se presente, também, o Deputado Paulo Piau. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, 
declara abertos os trabalhos e informa que a reunião se 
destina a ouvir as autoridades presentes sobre a situação do 
Projeto Jaíba, examinar o seu potencial econômico e social e 
colher sugestões. Prosseguindo, solicita ao Deputado Ivo 
José que proceda à leitura da ata da reunião anterior. que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em 
seguida, passa a palavra ~o Depu~ado I~~ José, autor do 
requerimento que deu or1gem a reun1ao, para tecer 
considerações relativas ao objetivo desta. Logo após, 
concede a palavra aos convidados, Srs. Márcio Antônio de 
Campos Coury, da Secretaria do Planejamento e Coordenação 
Geral - SEPLAN-MG -; Marcelo Martins Pinto, da Sociedade 
Mineira de Engenheiros Agrônomos- SMEA -; Alfredo Gomes de 
Souza, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA , Divino Caixeta, do DER-MG; Orlando 
Vignoli Filho e Mauro Grossi Araújo, da DAN Projetos 
Engenharia; Morel Qu~iroz da Costa ~i~eiro: ~a Fundação 
Estadual do Meio Amb1ente - FEAM -; Dec1o Te1xe1ra da Costa 
Nazareth da Secretaria de Transportes e Obras Públicas-
SETOP-MG; Édson Nogueira de Oliveira, Aluízio Fantini 
Valéria e João Victor Ferreira, da RURALMINAS; Paulo Teodoro 
de carvalho e José Paulo Ribeiro, da EMATER-MG; Ricardo 
carneiro da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA 
-· Gilbe~to Goulart Pessoa da FIEMG, e Antônio Marliere 
F~rnandes, da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco- CODEVASF -; Sra. Cassilda Teixeira Carvalho, da 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental -
ABES-MG -; Srs. Armando Merillo Filho, da Sociedade Mineira 
de Engenheiros Florestais - SMEF -; Gilman Viana Rodrigues, 
da Fundação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG 
-· David Márcio Rodrigues, do IEF; Raimundo Olímpio 
c~rvalho Sebastião Venceslau Siqueira e Geraldo Rodrigues 
Sete, Ve~eadores à Câmara Municipal de Nova Era. Após as 
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explanações dos expositores, abre-se amplo debate entre os 
presentes. conforme consta nas notas taquigráficas. o 
Presidente tece considerações finais e informa que na 
prox1ma reun1ao será marcada a data da viagem ao Município 
de Jaiba, para se verificar a situação do projeto. A seguir, 
agradece o comparecimento dos convidados, dos parlamentares 
e das demais pessoas presentes, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Elbe Brandão - Almir Cardoso. 

ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
CONHECER,-DEBATER, PROPOR E ACOMPANHAR TODAS AS AÇÕES DO 
GOVERNO FEDERAL DESENVOLVIDAS NO PROPOSTO PROCESSO DE 
PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia primeiro 
de junho de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Arnaldo Penna, José 
Henrique, Elbe Brandão e Anivaldo Coelho, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Anivaldo Coelho, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado José Henrique 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 o Sr. Olímpio Pires Guerra, 
Prefeito Municipal de Itabira, e expõe o motivo do convite 
para seu comparecimento à reunião. Encontra-se presente, 
também, o Sr. Haroldo Jackson, Assessor do Prefeito. 
Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao convidado, que 
discorre sobre o tema objeto da :~missão. Registra-se, nesta 
oportunidade, a presença dos L~~utados Gil Pereira, ! ·~ 
José, Antônio Roberto e José Braga. A Deputada Elbe Brand2·. 
com a palavra, solicita ao ex-Deputado Dimas Perrim, 
presente na galeria, que tome assento à mesa dos trabalhos. 
Passa-se à fase dos debates, com a participação dos 
Deputados, do convidado e dos demais participantes, conforme 
registram as notas taquigráficas. O Deputado Arnaldo Penna 
apresenta requerimentos em que solicita sejam convidados 
para reunião da Comissão o Deputado Federal Roberto Campos e 
o Sr. Wilson Brummer, Presidente da ACESITA. Colocados em 
votação, os requerimentos são aprovados, cada um por sua 
vez. A seguir, o Presidente comunica que foi deferida a 
solicitação de prorrogação, por 30 dias, do prazo de 
funcionamento da Comissão. Nada mais havendo a ser tratado, 
a Presidência agradece o comparecimento do convidado, dos 
demais participantes e dos Deputados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
Anivaldo Coelho, Presidente - José Henrique - Arnaldo Penna 

- Elbe Brandão. 
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
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Às nove horas e trinta minutos do dia oito de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Jorge 
Hannas e Luiz Antônio Zanto, membros da Comissão 
supracitada. Está pres~;te, também, o Deputado Hely 
Tarquínio. 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 seguir, a Presidência lê a 
correspondência recebida do Sr. Celso Mello de Azevedo, 
comunicando a situação difícil que as Santas Casas de todo o 
País vêm enfrentando. A Presidência solicita à assessoria 
que analise a questão e passa à discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O 
Deputado Jorge Hannas emite pareceres mediante os quais 
conclui pela aprovação, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
39/95 na forma do vencido no 1Q turno e, no 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 203/95. O Deputa:o Jorge Eduardo de 
Oliveira emite pareceres mediante o~ quais conclui pela 
aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei nQs 59, 102 e 
200/95 e, no 1Q turno, dos Projetos de Lei nQs 166, 196 e 
163/95, este último com a Emenda nQ 1. O Deputado Luiz 
Antônio Zanto emite pareceres mediante os quais conclui pela 
aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei nQs 88 e 107/95 
na forma do vencido no 1Q turno e, no 2Q turno, dos Projetos 
de Lei nQs 9 e 194/95 com emendas que receberam o nQ 1. O 
Deputado Marco Régis emite pareceres mediante os quais 
concluí pela aprovação, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
170/95 e, no 1Q turno, do projeto de Lei nQ 192/95 com a 
Emenda nQ 1. Submetidas a discussão e votação, cada uma por 
sua vez, são as proposições aprovadas. Prosseguindo, a 
Presidência registra a presença dos Srs. Marx Golgher, 
representante do Conselho Regional de Medicina; Ricardo 
Pereira, representante da Comunidade Psiquiátrica Mineira; 
Solange Campos, representante da Faculdade de Ciências 
Médicas; Gustavo Fernando Julião de Souza, representante da 
Faculdade de Medicina da UFMG; Cláudio Moretzsohn, 
representante da Associação dos Hospitais de Minas Gerais, e 
Bruce Hodge, os quais discorrem sobre a Lei nQ 11.802 
conhecida como Lei Carlão, relativa a saúde mental. Antes de 
os convidados se pronunciarem, o Deputado Jorge Hannas lê 
relatório sobre a tramitação do Projeto de Lei nQ 1.066/92, 
que deu origem à Lei Carlão. Logo após, o Sr. Marx Golgher 
lê uma nota oficial do Conselho Regional de Medicina - CRM -
contrária à Lei nQ 11.802, sancionada pelo Governador em 
janeiro deste ano. O documento repudia a nova legislação, 
considerando que, entre outros equívocos, ela fere a 
autonomia do. ato médico psic .. éátrico e atinge princípios do 
Código de Etica Médica. C representante do CRM, Marx 
Golgher, apresenta uma pr:2osta substitutiva para ser 
analisada pela Comissão. Participam dos debates :odos os 
convidados e parlamentares presentes. A Presidê::ia acha 
prudente aguardar a votação, no Congresso Nacional, de 
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projeto de teor semelhante, de autoria do Deputado Paulo 
Delgado, para que, depois, então, a Comissão reinicie os 
debates. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reun1ao 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 junho de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis - Jorge Hannas -

Jorge Eduardo de Oliveira. 
ATA DA 13a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia oito de junho de 1995, comparecem na 
sala 2 do 12Q andar do Edifício Tir~dentes. os Deputados 
Sebastião Navarro Vieira, Wanderley Avila. :~mano Batista, 
Maria José Haueisen e Antônio Júlio, memb· :s da Mesa da 
Assembléia; Romeu Queiroz, Marcos Helênio e Alencar da 
Silveira Júnior, 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 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 
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
Deputado Glycon Terra Pinto, que emite pareceres pela 
aprovação dos processos das seguintes entidades: Canto do 
Rio Esporte Clube; Associação Feminina Unidos dos Palmares; 
Prefeitura Municipal de Jeceaba; Associação lQ de Maio da 
Vila Vista Alegre; Associação Comunitária dos Bairros 
Guadalajara, Lagoa e La:edo; Assoc 4 ~:ão Comunitária da Vila 
Guaratã; Associação Feminina do B2 ·ro Casa Branca; Guarda 
de Congo Feminina de Nossa Senhora do Rosário; Associação 
Feminina Evangélica Comunitária; Fundação de Assistência 
Social Dona Maria Guimarães Tolentino; Instituto de 
Reeducação Santa Teresinha; Casa da Criança e Escola de 
Cultura Pai Serra Grande; Associação Comunitária de Brejo do 
Amparo; Loja Maçônica Templários do Itapiraçaba nQ 208; Ação 
Comunitária de Senador Cortes; Ação Comunitária de Senador 
Cortes; Ação Comunitária de Senador Cortes; Ação Comunitária 
de Senador Cortes; Prefeitura Municipal de Central de Minas; 
Associação Comunitária de Baldim; Conselho Comunitário dos 
Moradores e Amigos de Cristália: Associação Centro 
Comunitário Infantil; Crianças do Mundo; Núcleo Comunitário 
dos Amigos de Passa Tempo; Guanabara Futebol Clube; Recanto 
São Sebastião; Centro Comunitário Social Novo Horizonte; 
Associação Filantrópica Anfrisio Coelho; Associação 
Comunitária do Rosário; Associação Boas Novas; Prefeitura 
Municipal de Fronteira dos Vales; Prefeitura Municipal de 
Frei Gaspar; Associação de Proteção à Maternidade e Infância 
de Felisburgo; Centro de Apoio ao Menor de Tapira; Vila 
Esporte Clube, Creche Comunitária Tia Neli; Grupo Teatral 
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Transarte; Casa do Homem de Nazaré; Casa de Aprendizagem 
Doméstica de Jequitinhonha; Associação Amigos do Bairro Vila 
Nova; Sociedade Beneficente de Senhoras Evangélicas de Ouro 
Verde de Minas; Centro de Documentação Eloy Ferreira da 
Silva; Centro de Formação Profissionalizante de Minas Novas; 
Associação dos Bairros de Teófilo Otôni; Associação 
Comunitária dos Moradores de Ponto dos Volantes; Prefeitura 
Municipal de Itinga; Associação Comunitária de 
Desenvolvimento da Colônia Mestre Campos; Associação Las 
Rocha; Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Francisco 
Badaró; Casa do Movimento Popular da Região Industrial da 
Grande Belo Horizonte; Caixa Escolar Alexandre Bernardes 
Primo; Caixa Escolar Clara Luciano Pereira; Caixa Escolar 
Dr. Arnaldo Faria Tavares; Associação dos Moradores do 
Bairro Gomes; Caixa Escolar Monsenhor Alfredo Dohr; Caixa 
Escolar Dr. Jacinto Campos; Centro Operário de Luz; Caixa 
Escolar Dona Tilosa; Associação do Congado dos Devotos de 
Nossa Senhora do Rosário; Caixa Escolar da Escola Estadual 
Nossa Senhora de Guadalupe; Associação de Ampa~o aos Doentes 
Mentais São João Batista; Prefeitura Municipal de Caratinga; 
União Comunitária de Entre-Folhas; Associação de Proteção à 
Maternidade e Infância de Raul Soares; Associação de 
Proteção à Maternidade e Infância de Raul Soares; Associação 
dos Amigos das Crianças de Rio Acima; Associação de Amigos 
de Auxílio Mútuo e Assistencial do Bairro da Serra do 
Cabral; Prefeitura Municipal de Carangola; Prefeitura 
Municipal de Carangola; Faculdades Unidas do Norte de Minas 
- FUNORTE -; Faculdades Unidas do Norte de Minas - FUNORTE -
; Casa do Movimento Popular da Região Industrial da Grande 
Belo Horizonte; Conselho de Desenvolvimento Comunitário Vila 
Curimataí; Associação Cultural Arte Quintal; Obras Sociais 
da Paróquia São Norberto; Obras Sociais da Par~quia São 
Norberto; Obras Sociais da Paróquia São Norberto; Associação 
Luta Pela Vida do Bairro Sombra da Manhã; Tiradentes Esporte 
Clube; Instituto de Reeducação Santa Teresinha. Submetidos a 
discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em seguida, 
esses processos são apreciados pela Mesa da Assembléia, 
sendo relatores da matéria os Deputados Wanderley ~vila, 1Q 
Vice-Presidente, e Ermano Batista, 4Q-Secretário, que emi:e~ 
pareceres pela aprovação dos processos, os quais submetiaos 
a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovaaçs. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros destas 
Comissões para a próxima reunião ordinária, determina que se 
lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Reuniões, 20 de junho de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente - Wanderley 

Batista - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Martini - Glycon Terra Pinto - Geraldo 
Queiroz. 

Ávila 
Jacob 

Rezende 

Erma no 
Miguel 

Romeu 

ATA.DA 10ª REUNIÃO 
POLITICA RURAL 

ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E 

Às dez horas do dia oito de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
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Deputados Paulo Piau, Arnaldo Canarinho, Almir Cardoso e 
Olinto Godinho, 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 esclarece ter a reunião a finalidade de ouvir o 
Sr. Ant?n!o _Cândido, Pr~si~ente do IMA, e os representantes 
da Pres1denc1a da Assoc1açao dos Frigoríficos de Minas e do 
Espírito Santo - AFRIG -, Srs. Roberto Ferri Amaral, Vice-
Presidente, Mauro Soares Costa, Diretor Financeiro Antônio 
Jésus Penna, Secretário Executivo, e Paulo Caldei~a Brant, 
Assessor, que prestam esclarecimentos sobre o abate 
clandestino de gado que vem ocorrendo neste Estado e 
apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente con~ida 
os representantes do IMA e da AFRIG para tomar assento à 
mesa. A seguir, passa à leitura dos Ofícios nQs 3/95-CR, do 
Deputado Federal Abelardo Lupion, Presidente da Comissão 
Espec~a~ Destinad~ ~Estudar Alternativas para a Atualização 
Monetar1a dos Deb1tos nas Operações de Crédito Rural 
Destinadas a Custeio, Comercialização e Investimento d~ 
Câmara dos Deputados, e 924/95 GAB/DERE/SE-2, do Chefe do 
Departamento Regional Sudeste 2 do IBGE-MG, Sr. Carlos 
Alberto Pereira. Em seguida, designa o Deputado Arnaldo 
Canarinho para relatar_o Requerimento nQ 454/95, de autoria 
do Deputado Carlos P1menta. Encerrada a 1a parte dos 
trabalhos. a Presidência passa a palavra ao Deputado Arnaldo 
Canarinho, autor do requerimento que originou o convite às 
citadas autoridades. Esse parlamentar discorre sobre os 
motivos de seu requerimento. A seguir, a Presidência passa a 
palavra aos convidados, que, cada um por sua vez, fazem sua 
abordagem acerca da questão. O Sr. Antônio Cândido exibe 
filme e eslaides elucidativos do tema em questão. Encerrada 
a fase de exposição, passa-se aos debates. Os convidados 
respondem às perguntas formuladas pelos Deputados, e a 
Presidência informa que os assuntos ventilados nesta reunião 
se encontram registrados nas notas taquigráficas. Logo após, 
suspende a reunião para os cumprimentos finais aos 
convidados. Reabertos os trabalhos, verifica-se a presença 
dos Deputados já citados. O Presidente passa a palavra ao 
Deputado Arnaldo Canarinho. que emite parecer concluindo 
pela aprovação do Requerimento nQ 454/95. Colocada em 
votação, é aprovada a proposição. 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. 22 de junho de 1995. 
Paulo Piau, Presidente- Olinto Godinho- Almir Cardoso-

João Leite. 
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia oito de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco. comparecem na Sala das 
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Comissões os Deputados Geraldo Nascimento, Aílton Vilela e 
Glycon Terra Pinto (substituindo este ao Deputado Alberto 
Pinto Coelho, por indicação da Liderança do PP), membros da 
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado 
Aílton Vilela assume a direção dos trabalhos e, havendo 
número regimental, declara aberta a reunião e solícita ao 
Deputado Geraldo Nascimento que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Prosseguindo, a Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar as matérias da pauta. 
Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, passa-se à 3ª fase da 
Ordem do Dia, co~ a discussão e votação de proposições que 
dispensam a ap~eciação do Plenário da Assembléia. O 
Presidente, relator do Projeto de Lei nQ 159/95, no 1Q 
turno, com parecer pela aprovação com a Emenda nQ 1, submete 
a discussão e votação a matéria, que é aprovada. A 
Presidência submete a votação, nos termos da Deliberação da 
Mesa nQ 487, o Requerimento nQ 366/95, com parecer 
favorável, 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, 22 de junho de 1995. 
Raul Lima Neto, Presidente Almir Cardoso Anderson 

Adauto - Ir2~i Barbosa. 
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
PROCEDER Ã ESTUDOS SOBRE O ENXUGAMENTO E A 
AGÊNCIAS E DEPENDÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL 
MINAS GERAIS 

ESPECIAL PARA 
DESATIVAÇÃO DE 
NO ESTADO DE 

Às quinze horas e trinta minutos do dia oito de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Almir Cardoso, Olinto Godinho e 
Bonifácio Mourão, membros da Comissão supracitada. o 
Presidente registra a presença da Deputada Maria José 
Haueisen e do Sr. Wagner Eustáquio Guimarães Gomes, 
Superintendente do Banco do Brasil, e os convida a tomar 
assento à mesa. Havendo número regimental. o Presidente, 
Deputado Almir Cardoso, declara abertos os trabalhos e 
esclarece que a reunião se destina a ouvir os Srs. Wagner 
Eustáquio Guimarães Gomes, Superintendente do Banco do 
Brasil no Estado de Minas Gerais; José Carlos Sandes. 
Secretário-Geral do Sindicato dos Bancários de Teófilo 
Otõni, e Prefeitos e Vice-Prefeitos de Câmaras Municipais de 
municípios das regiões do Jequitinhonha e do Mucuri. 
Prosseguindo, o Presidente solicita ao Deputado Olinto 
Godinho que proceda à leitura da ata da reunião anterior. 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Logo após, concede a palavra ao Sr. Wagner Eustáquio 
Guimarães Gomes, que tece comentários sobre a situação das 
agências do Banco do Brasil nas regiões do Jequitinhonha e 
do Mucuri. Em seguida, o Presidente passa a palavra ao Sr. 
José Carlos Sandes, que questiona o representante do Banco 
do Brasil sobre o fechamento de agências do referido Banco 
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no interior do Estado. Após essa explanação, abre-se amplo 
debate entre os convidados e os parlamentares presentes, 
conforme consta nas notas taquigráficas. O Deputado 
Bonifácio Mourão se retira da reunião e é substituído pelo 
Deputado José Henrique. Com a palavra, o Presidente, 
Deputado Almir Cardoso, registra a presença do Sr. Sebastião 
Milanez, representante do Deputado Nilmário Miranda e 
solícita que ele se pro~uncie. Ato contínuo, o Presid~nte 
indaga se algum dos co~vidados gostaria de fazer uso da 
pal2vra. Continuando, o Presidente reforça o convite ao 
Sup~- ~ntendente do Banco do Brasil para que esteja presente 
nas :róximas reuniões da Comissão. Ainda com a palavra, o 
Deputado Almir Cardoso sugere às Lideranças presentes que 
elaborem um documento denominado "Carta do Vale", em que 
possam esboçar o sentimento e a preocupação daquela 
população. Essa carta será encaminhada, em fo~ma de abaixo-
assinado, à Superintendência do Banco do Brasil. A sugestão 
é acatada pelos parlamentares presentes. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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. 22 de junho de 1995. 
Almir Cardoso. Presidente Anderson Adauto Clêuber 

Carneiro. 
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas e quinze minutos do dia treze de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, 
Arnaldo Penna e Anívaldo Coelho, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental. o Presidente, 
Deputado Geraldo Santanna, declara aberta a reunião e 
solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, 1 ida e aprovada, é subscrita 
pelos parlamentares presentes. Em seguida, a Comissão 
resolve encaminhar requerimento ao Presidente da Assembléia, 
solicitando o arquivamento dos Projetos de Lei nQs 72, 75, 
76, 83, 85, 86. 87. 114 e 116/95, com base no disposto no 
art. 287, II. do Regimento Interno. A Presidência passa à 
apreciação da matéria constante na pauta, 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 
79/95, emite parecer mediante o qual concluí pela 
constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. O Presidente redistribui o Projeto de Lei nQ 129/95 
ao Deputado Arnaldo Penna. que 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. é o Projeto de Lei nQ 129/95 encaminhado 
à Mesa da Assembléia para inclusão em ordem do dia. co~ a 
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palavra, o Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de 
Resolução nQ 238/95, emite parecer em que conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
propos1çao na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. Na 
fase de discussão do parecer. fazem uso da palavra os 
Deputados Geraldo Santanna. Simão Pedro Toledo e Anivaldo 
Coelho, que solicita vista do projeto. pedido deferido pelo 
Presidente. Neste momento, comparece à reunião o Deputado 
Antônio Genaro, a quem o Presidente passa a palavra para 
relatar o Projeto de Lei nQ 6/95. O relator emite parecer 
mediante o qual conclui pela cons:itucionalidade, pela 
legalidade e pe·ã juridicidade da prooosição com as Emendas 
nQs 1 a 3, que a~~esenta. Na fase de ciscussão do parecer. o 
Deputado Anivaldo Coelho solicita vista do projeto, pedido 
deferido pelo Presidente. Com a palavra, o Deputado Arnaldo 
Penna, relator do Projeto de Lei nQ 231/95. 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. Ainda 
com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna, relator dos 
Projetos de Lei nQs 251 e 260/95, emite pareceres mediante 
os quais conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade das proposições. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por vez, são aprovados os pareceres. Em 
seguida, passa-se à discussão e à votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra. o Deputado Antônio Genaro. relator do Projeto de 
Lei nQ 108/95, emite parecer em que conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. O Presidente redistribui os Projetos de Lei nQs 
233, 247,249, 254, 255, 257 e 259/95 ao Deputado Antônio 
Genaro, que emite pareceres mediante os quais conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei nQs 249 e 254/95 com as emendas que 
receberam o nQ 1 e das demais proposições. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez. são aprovados os 
pareceres. Cumprida a finalidade da reunião. o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares. solicita que seja 
lavrada a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 20 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna Anivaldo 

Coelho - Elbe Brandão Simão Pedro Toledo Clêuber 
Carneiro. 
ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER A-ESTUDOS QUE PERMITAM A AVALIAÇAO DA REAL EXTENSAO 
DO PROBLEMA DA.VIOLÊNCIA PERPETRADA CONTRA A MULHER, EM TODO 
O ESTADO DE MINAS GERAIS 
Às quinze horas e dez minutos do dia treze de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Almir Cardoso. Bonifácio Mourão e 
Maria Olívia, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão. 
declara abertos os trabalhos e solicita à Deputada Maria 
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Olivia que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Registra-se, na oportunidade, a presença das representantes 
do Tribunal de Justiça; do Movimento Popular da Mulher; e da 
Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura 
de Belo Horizonte, Sras. Rosana de Mont'Alverne· Maria 
Izabel Ramos de Siqueira; e Benilda Regina Paiva d~ Brito, 
respectivamente. A seguir, o Presidente informa que a 
reunião se destina a apreciar o relatório final da Comissão 
e solicita ao relator que proceda à sua leitura. Logo após. 
o Deputado Almir Cardoso tece considerações sobre o trabalho 
concluído e, nessa oportunidade, é parabenizado pela 
Presidência, em virtude da síntese feita e das conclusões 
apresentadas. Em seguida, o Deputado Bonifácio Mourão 
submete a discussão o relatório apresentado, que sofre 
algumas alterações pelo próprio relator, conforme as notas 
taquigráficas. Colocado em votação, é o relatório final 
aprovado por unanimidade. Ato continuo, o Deputado Almir 
Cardoso apresenta dois requerimentos, nos quais solicita que 
os membros desta Comissão entreguem em mãos o relatório 
final dos trabalhos, após aprovado em Plenário, às 
autoridades mencionadas no relatório e que o Presidente 
desta Casa destine a 1ª parte da reunião do Plenário, em dia 
a ser definido, para a entrega do relatório final desta 
Comissão. Colocado em votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados. O Deputado Almir Cardoso agradece o 
trabalho da assessoria, que contribuiu para o §·ito final 
desta Comissão. Cumprida a finalidade da · ~un1ao, o 
: ·esidente suspende os trabalhos por alguns instantes para a 

cvratura desta ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente 
solicita à Deputada Maria Olivia que proceda à leitura da 
ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Em seguida, o Presidente declara encerrada a 
reunião e concluídos os trabalhos da Comissão. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente Almir Cardoso Maria 

01 ívia. 
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às nove horas e quarer·' e cinco minutos do dia quatorze de 
junho de mil novecentc e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões cs Deputados José Henrique, Dimas 
Rodrigues. Sebastião Costa, Dilzon Melo, José Maria Barros, 
João Batista de Oliveira e Ivair Nogueira, membros da 
supracitada Comissão. bem como os Deputados Paulo Piau e 
Marcelo Gonçalves. Havendo número regimental. o Presidente. 
Deputado José Henrique, declara aberta a reunião, solicita 
ao Deputado Dimas Rodrigues que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes, e faz leitura da seguinte 
correspondência: do Sr. Pedro Euzébio de Sá, ex-Vereador do 
Município de Mesquita. opinando contrariamente à emancipação 
do Distrito de Perpétuo Socorro bem como a outros processos 
que tramitam nesta Casa; da Prefeitura Municipal de 
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Itamarandiba, manifestando total apoio à emancipação do 
Distrito de Aricanduva; do Sindicato Rural de Esmeraldas, 
manifestando-se contrariamente à emancipação dos Distritos 
de Melo Viana e Tijuco; da Prefeitura Municipal de 
Cordisburgo, declarando apoio à emancipação do Distrito de 
Lagoa Bonita; do Deputado Federal Philemon Rodrigues, 
solicitando a rejeição do projeto de lei que versa sobre a 
transferência da sede da Superintendência Regional da 
Fazenda de Pirapora para o Município de Patos de Minas; do 
Sr. José Lopes da Silva, Presidente da Comissão 
Emancipacionista do Distrito de Piedade, no Município de 
Caratinga, manifestando a sua preocupação diante das emendas 
apresentadas ao Projeto de Lei Complementar nQ 1/95, de 
autoria do Deputado Anderson Adauto. Por decisão da 
Presidência, é reenviado à Mesa da Assembléia Legislativa o 
parecer sobre o processo de emancipação do Distrito de 
Indaiabira, encaminhado pelo Requerimento de Emancipação nQ 
16/95, do Deputado Péricles Ferreira, considerando que o 
expediente assinado pelo Vereador Marceno Pereira de Brito 
não constitui representação contra o referido processo. A 
seguir, a Presidência informa que a finalidade da reunião é 
apreciar a matéria constante na pauta. O Deputado Dilzon 
Melo apresenta requerimento oral no qual solicita a inversão 
de pauta, que é deferida pela Presidência. Com a palavra, o 
Deputado Dílzon Melo faz leitura do parecer do processo de 
emancipação dos Distritos de Frei Serafim e Guarataia, no 
Município de Itambacuri, encaminhado pelo Requerimento de 
Emancipação nQ 163/95, do Deputado Wanderley Ávila. 
concluindo pelo arquivamento do processo. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Nos termos do 
art. 7Q, parágrafo único, da Lei Complementar nQ 37, de 
1995, a Presidência determina ~ arquivamento do referido 
processo. A seguir, o Deput2co Dilzon Melo apresenta 
requerimento solicitando prazo regimental para emitir seu 
parecer sobre o Requerimento de Emancipação nQ 149/95, do 
Deputado Wanderley Ávila, referente ao Distrito de São 
Sebastião da Vargem Alegre, no Município de Mirai, o qual é 
deferido pelo Presidente. O Requerimento de Emancipação nQ 
173/95, do Deputado Paulo Pettersen, referente aos Distritos 
de Alvorada e Ponte Alta de Minas, no Município de 
Carangola, deixa de ser apreciado em virtude de requerimento 
apresentado pelo relator, Deputado Dilzon Melo, no qual 
solicita seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de 
Carangola para que informe o número exato de moradias 
localizadas no núcleo urbano do Distrito de Alvorada, 
destinado a sediar, como cidade, o novo governo municipal. 
caso ocorra a emancipação pleiteada. O requerimento é 
deferido pela Presidência. Neste momento, o Deputado 
Sebastião Costa comunica que se ausentará da reunião e é 
substituído pelo Deputado Paulo Piau, conforme indicação da 
Liderança do PFL. Dando prosseguimento, são lidos, 
discutidos e aprovados por unanimidade, cada um por sua vez, 
os pareceres sobre os seguintes processos de emancipação, 
bem como os respectivos requerimentos a serem encaminhados 
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ao Presidente da Assembléia com solicitação de 
encaminhamento de ofício ao TRE para que proceda à consulta 
plebiscitária nos distritos emancipandos, nos termos do 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995: do 
relator, Deputado José Henrique, Requerimento de Emancipação 
nQ 162/95, do Deputado Antônio Júlio, referente ao Distrito 
de São Vicente da Estrela, no Município de Raul Soares; do 
relator, Deputado João Batista de Oliveira, Requerimentos de 
Emancipação nQs 158/95, do Deputado Elmo Braz, referente ao 
Distrito de Senador Mourão. no Município de Diamantina, e 
161/95, referente ao Distrito de Quartel do Sacramento, no 
Município de Bom Jesus do Galho; do relator, Deputado José 
Maria Barros, Requerimento de Emancipação nQ 165/95, do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, referente aos Distritos de 
Cachoeira de Santa Cruz e São José do Triunfo, no Município 
de Viçosa; do relator, Deputado Dimas Rodrigues, 
Requerimentos de Emancipação nQs 164/95, do Deputado 
Anderson Adauto, referente ao Distrito de Honorópolis, no 
Município de Campina Verde, e 166/95, do Deputado Romeu 
Queiroz, referente ao Distrito de Marilândia, no Município 
de Itapecerica; do relator, Deputado Ivair Nogueira, 
Requerimentos de Emancipação nQs 154/95, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, referente ao Distrito de Oratórios, no 
Município de Ponte Nova, e 160/95, do Deputado Ermano 
Batista, referente aos Distritos de Barra do Ariranha e 
Limeira de Mantena, no Município de Mantena. A seguir, o 
Deputado José Henrique passa a Presidência ao Deputado Dimas 
Rodrigues para que possam ser apreciados os requerimentos de 
emancipação de sua autoria. Continuam sendo lidos, 
discutidos e aprovados por unanimidade, cada um por sua vez, 
os pareceres sobre os seguintes processos de emancipação, 
bem como os respectivos requerimentos a serem encaminhados 
ao Presidente da Assembléia com solicitação de 
encaminhamento de ofício ao TRE para que proceda à consulta 
plebiscitária nos distritos emancipandos, nos termos do 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995: do 
relator, Deputado José Maria Barros, Requerimento de 
Emancipação nQ 142/95, do Deputado José Henrique, referente 
aos Distritos de Xonim de Baixo e Xonim de Cima, no 
Município de Governador Valadares; do relator, Deputado 
Dimas Rodrigues, Requerimento de Emancipação nQ 177/95, 
referente ao Distrito de Ravena, no Município de Sabará. O 
Requerimento de Emancipação nQ 152/95, do Deputado José 
Henrique, referente ao Distrito de Vai-Volta, no Município 
de Tarumirim. deixa de ser apreciado em virtude de 
requerimento do relator, Deputado Ivair Nogueira, que pede 
seja enviado oficio ao Prefeito Municipal de Tarumirim 
solicitando que informe a esta Comissão se no núcleo urbano 
do Distrito de Vai-Volta existem mais de 400 moradias, o 
qual é deferido pelo Presidente. O Deputado Ivair Nogueira 
apresenta também requerimento solicitando prazo regimental 
para emitir seu parecer sobre o Requerimento de Emancipação 
nQ 156/95, do Deputado José Henrique, referente ao Distrito 
de Taparuba, no Município de Ipanema, o qual é deferido pelo 



626 

Presidente. o Deputado Dimas Rodrigues retorna_a di~eçã~ dos 
trabalhos ao Deputado José Henrique. A segu1r, sao l1dos, 
discutidos e aprovados por unanimi~ade, cada um po~ su~ vez, 
os pareceres dos seguintes requer1mentos de emanc1paçao que 
concluem pelo arquivamento dos processos: do relator. 
Deputado José Maria Barros, Requerimento de Emancipação nQ 
171/95, do Deputado Péricles Ferreira, referente ao Distrito 
de Nova Matrona no Município de Salinas; do relator, 
Deputado Ivair Nogueira, Requerimento de Emancipação nQ 
174/95, do Deputado Marcelo Cecé, referente aos Distritos de 
JK e Angueretá, no Município de Curvelo. Nos termos do art. 
7Q, parágrafo único, da Lei Complementar nQ 37, de 1995, a 
Presidência determina o arquivamento dos referidos 
processos. O Requerimento de Emancipação ng 167/95, 
redistribuído ao Deputado Paulo Piau e de autoria do 
Deputado Gil Pereira, referente aos Distritos de Aparecida 
do Mundo Novo, São Pedro da Garça e Santa Rosa de Lima, não 
foi apreciado em virtude de requerimento apresentado pelo 
relator solicitando que seja enviado oficio ao Prefeito 
Municipal de Montes Claros para que informe a esta Comissão 
o número exato de moradias localizadas nos núcleos urbanos 
dos Distritos de Aparecida do Mundo Novo e de Nova 
Esperança, o que foi deferido pelo Presidente. Esgotada a 
matéria da 1a parte da Ordem do Dia, a Presidência passa à 
2a fase, compreendendo a discussão e a votação de proposição 
que dispensa a apreciação do Plenário da Assembléia, e passa 
a palavra ao Deputado Ivair Nogueira para proceder à leitura 
do parecer sobre o Requerimento nQ 400/95, de autoria do 
Deputado Paulo Piau, que requer a inclusão das regiões do 
Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais na área 
de abrangência do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste - FCO. o relator, por seu parecer, conclui pela 
aprovação do requerimento, que, colocado em votação, é 
aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reun1ao 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo- José Maria Barros 

- Ivair Nogueira João Batista de Oliveira Dimas 
Rodrigues - Leonídio Bouças. 
~TA DA 14ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
As dez horas do dia quatorze de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos e Antônio Roberto, 
membros da Comissão supracitada. Encontra-se, presente, 
também, o Deputado Geraldo Nascimento. Havendo número 
regimental, o Deputado Ivo José declara abertos os trabalhos 
e esclarece que a reunião se destina a ouvir o Sr. Wilfred 
Brandt, Diretor Superintendente da BRANDT Meio Ambiente, e 
apreciar as matérias constantes na pauta. A seguir, o 
Presidente solicita ao Deputado Ronaldo Vasconcellos que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
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aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Logo após, o 
Presidente convida o Sr. Wilfred Brandt a tomar assento à 
mesa e registra a presença do Sr. Markus Weber, Engenheiro 
Florestal e Consultor da BRANDT Meio Ambiente. Logo após. 
passa a palavra ao Deputado Ronaldo Vasconcellos, autor do 
requerimento que motivou o convite, que tece comentários 
sobre o assunto. A seguir, o Deputado Ivo José passa a 
palavra aos convidados para suas exposições. O Sr. Wilfred 
Brandt discorre sobre o conteúdo e a idéia básica do 
mapeamento de biótopos. uma metodologia genuinamente alemã 
utilizada para avaliar ecossistemas urbanos e rurais, e o 
Sr. Markus Weber fala da avaliação da poluição ambiental a 
partir da observação dos líquens das árvores. Segundo ele, 
os líquens estão quase extintos em algumas áreas de Belo 
Horizonte, o que mostra a existência de altas taxas de 
poluentes em pontos da Capital. Ao final da palestra, abre-
se amplo debate entre os presentes, C8nforme consta nas 
notas taquigráficas. Não podendo continuar a participar da 
reunião os Deputados Ivo José e Antônio Roberto, as matérias 
constantes na pauta não são apreciadas. Cumprida a 
finalidade da reunião. o Presidente agradece a presença dos 
convidados, dos parlamentares e dos demais presentes, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavr2~ura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de jun-: de 1995. 
Ivo José. Presidente Ronaldo Vasconcellos Antônio 

Roberto- Wilson Trópia. 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA,-HÍDRICA E MINERÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia quatorze de junho de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Anivaldo Coelho, Paulo Piau e Ivair 
Nogueira (substituindo este ao Deputado Álvaro Antônio, por 
indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão 
supracitada. Verificada a ausência do Presidente e do Vice-
Presidente, o Deputado Anivaldo Coelho assume a Presidência 
e, havendo número regimental, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda à ,eitura da 
ata da reunião anterior. que, lida e aprovada, ~subscrita 
pelos membros ·~esentes. A 0 residência esclarece ter a 
reunião a finé 1dade de ap·:~iar a pauta e designa o 
Deputado ~aulo Piau para re ~:ar o Requerimento nQ 437/95, 
de autoria do Deputado Dimas Rodrigues. Encerrada a 1ª parte 
dos trabalhos. passa-se à 1ª fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de propos1çao da Comissão. A 
Presidência procede à leitura de requerimento do Deputado 
Dimas Rodrigues. em que se solicita seja convidado o Sr. 
Sebastião Virgílio Almeida Figueiredo, Diretor-Geral do 
Departamento de Recursos Hídricos de Minas Gerais - DRH-MG -
, para, em reunião da Comissão, prestar esclarecimentos 
sobre os processos de irrigação no vale do rio Verde Grande. 
Submetido a votação. é o requerimento aprovado. Encerrada 
essa fase. a Presidência passa a palavra ao Deputado Paulo 
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Piau, que emite parecer concluindo pela aprovação do 
Requerimento nQ 437/95. 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, 22 de junho de 1995. 
Anivaldo Coelho, Presidente - Paulo Piau - Elbe Brandão -

Sebastião Helvécio. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de junho 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Maria Olívia, José Maria Barros e 
Marcelo Gonçalves (substituindo este à Deputada Elbe 
Brandão, por indicação da Liderança do PDT), membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental. a 
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião 
e solicita ao Deputado Marcelo Gonçalves que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente 
distribui ao Deputado José Maria Barros os Projetos de Lei 
nQs 32, 57, 122, 130 e 218/95. Passa-se à 2a parte da 
reunião, fase em que são discutidas e votadas as proposições 
sujeitas à deliberação conclusiva das Comissões. o Deputado 
José Maria Barros emite pareceres mediante os quais conclui 
pela aprovação dos Projetos de Lei nQs 32, 57,122,130 e 
218/95, que, submetidos a discussão e votação, cada um por 
sua vez, são aprovados. 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, 22 de junho de 1995. 
Maria Olivia, Presidente- Jorge Eduardo José Maria 

Barros. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 38/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 38/95, de autoria da Deputada Maria 

José Haueisen, que declara de utilidade pública a Fundação 
Gregório F. Baremblitt, com sede no Município de Uberaba, 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 
Ve~ agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 

a tecnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, f 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 38/95 

Declara de utilidade pública ã Fundação Gregório F. 
Baremblitt, com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 
Gregório F. Baremblitt, com sede no Município de Uberaba. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em co~trário. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
Maria Olivia, Presidente- José Maria ~arras. relator 

Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 39/95 
Comissão :e Redação 

O Projeto de Lei nQ 39/95, de autoria do Deputado José 
Bonifácio, que declara de utilidade pública a Associação de 
Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos de Barbacena 
APADEQ -. com sede no Município de Barbacena, 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 39/95 
Declara de utilidade pública a Associação de Parentes 

e Amigos dos Dependentes Químicos de Barbacena - APADEQ -, 
com sede no Município de Barbacena. 

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

de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos de Barbacena -
APADEQ -, com sede no Município de Barbacena. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente- José Maria Barros, relator 

Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 58/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 58/95, de autoria do Deputado Wanderley 
Ávila, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica 
Ordem e Progresso, 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 58/95 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Ordem e 

Progresso. com sede no Município de ~elo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado :e Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Loja 

Maçônica Ordem e Progresso, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
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Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente- José Maria Barros, relator 

Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 59/95 
Comissâo de Redação 

O Projeto de Lei nQ 59/95, de autoria do Deputado Wanderley 
Ávila, que declara de utilidade pública a entidade Grande 
Oriente de Minas Gerais, 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 59/95 

Declara de utilidade pública a entidade Grande Oriente de 
Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte. 

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

Grande Oriente de Minas Gerais, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor n~ data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente- José Maria Barros, relator 

Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 60/95 
Comissâo de Redação 

.o Projeto de Lei nQ 60/95, de autoria do Deputado Wanderley 
Avila, que declara de utilidade pública a Caixa de 
Assistência e Beneficência do Grande Oriente de Minas 
Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte. foi 
aprovado nos t~rnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o p~ojeto 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 60/95 

Declara de utilidade pública a Caixa de Assistência e 
Beneficência do Grande Oriente de Minas Gerais, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Caixa de 

Assistência e Beneficência do Grande Oriente de Minas 
Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
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Maria Olívia, Presidente- José Maria Barros, relator 
Jorge Eduardo de Oliveira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 88/95 

Comissão de Redação 
O Projete de Lei nQ 88/95, de autoria do Deputado Ivo José, 

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Betim, com sede no 
Município de Betim, 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, § lQ, do Regimento :-:erno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final. que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 88/95 
Declara de utilidade pút.ica a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE - oe Betim, com sede no Município de 
Betim. 

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 Betim, 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. 22 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente- José Maria Barros, relator 

Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 91/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 91/95, de autoria do Deputado Francisco 
Ramalho, que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária Bela Vista - Bairro Recanto da Lagoa e Bairro 
Novo, com sede no Município de Pará de Minas, foi aprovado 
nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final. que está de acordo com o aprovad:. 

PROJETO DE LEI No 91/95 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bela 

Vista - Bairro Recanto da Lagoa e Bairro Novo, com sede no 
Município de Pará de Minas. 

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

Comunitária Bela Vista - Bairro Recanto da Lagoa e Bairro 
Novo, com sede no Município de Pará de Minas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 



Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
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Maria Olívia, Presidente- José Maria Barros. relator 
Jorge Eduardo de Oliveira~ 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 98/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 98/95, de autoria do Deputado Ermano 

Batista, que declara de utilidade pública a Associação Mão 
Amiga - AMA -, com sede no Município de Viçosa, 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 està de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 98/95 

Declara de utilidade pública a AssÕciação Mão Amiga- AMA-
, com sede no Município de Viçosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Mão Amiga - AMA -, com sede no Município de Viçosa. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
Maria Olívía, Presidente Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator - José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 102/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 102/95, de autoria do Deputado 
Sebastião Helvécio, que declara de utilidade pública o 
Hospital São Sebastião de Recreio, localizado no Município 
de Recreio, 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 102/95 

Declara de utilidade pública o Hospital São Sebastião de 
Recreio, localizado no Município de Recreio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Hospital 

São Sebastião de Recreio, localizado no Município de 
Recreio. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator - José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
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NQ 105/95 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 105/95, de autoria do Deputado Paulo 
Pettersen, que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Moradores do Bairro Júlia Kubitschek, com 
sede no Município de Coronel Fabriciano, 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 ~dequada, 
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 105/95 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Moradores do Bairro Júlia Kubitschek, com sede no Município 
de Coronel Fabriciano. 

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Júlia Kubitschek, com 
sede no Município de Coronel Fabriciano. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disp~sições em cont:7~;o. 
Sala das Comissões, 22 de j~-~o de 1995. 
Maria Olívia, Presidente Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator - José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 106/95 
Comissão de Redação 

O Proj' ) de Lei nQ 106/95, de autoria da Deputada Maria 
José Ha~~ sen, que declara de utilidade pública a Associação 

.das Voluntárias da Caridade de São Vicente de Paulo, 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, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 106/95 
Declara de utilidade pública a Associação das Voluntárias 

da Caridade de São Vicente de Paulo, com sede no Município 
de Bom Despacho. 

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

das Voluntárias da Caridade de São Vicente de Paulo, com 
sede no Município de Bom Despacho. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator - José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 



NQ 107/95 
Comissão de Redação 
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o Projeto de Lei nQ 107/95, de autoria do Deputado 
Bonifácio Mourão, que declara de utilidade pública a 
Associação Hospitalar São Sebastião de Alpercata, com sede 
no Município de Alpercata, foi aprovado no 2Q turno, na 
forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Com~ssão, 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 107/95 

Declara de utilidade pública a Associação Hospitalar São 
Sebastião de Alpercata, com sede no Município de Alpercata. 

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

Hospitalar São Sebastião de Alpercata, com sede no Município 
de Alpercata. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
Maria Olivia, Presidente Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator - José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 125/95 
Comissâo de Redação 

O Projeto de Lei nQ 125/95, de autoria da Deputada Maria 
Olivia, que declara de utilidade pública a Casa da Amizade 
das Senhoras de Rotarianos de São Tiago, com sede no 
Município de São Tiago, 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 125/95 

Declara de utilidade pública a Casa da Amizade 02~ Senhoras 
de Rotarianos de São Tiago, com sede no Município de São 
Tiago . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Casa da 

Amizade das Senhoras de Rotarianos de São Tiago, com sede no 
Município de São Tiago. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
José Maria Barros, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator- Maria Olivia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 126/95 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 126/95, de autoria da Deputada Maria 
Olívia, que declara de utilidade pública a Fundação e 
Associação para Reintegração e Assistência Social a Viciados 
e Carentes - FARASVEC -. com sede no Município de Lagoa da 
Prata, 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 co 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 126/95 

Declara de ut' · 'dade pública a Fundação e Associação para 
Reintegração e -.ssistência Social a Viciados e Carentes -
FARASVEC -. com sede no Município de Lagoa da Prata. 

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

Associação para Reintegração e Assistência Social a Viciados 
e Carentes - FARASVEC -, com sede no Município de Lagoa da 
Prata. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 

de sua 

José Maria Barros, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira, 
relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 155/95 

Comissão de Redação 
O Projet9 de Lei nQ 155/95, de autoria do Deputado 

Wanderley Avila, que declara de utilidade pública o Conselho 
Central de Nossa Senhora da Piedade da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, com sede no Município de Caeté. 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 155/95 

Declara de utilidade pública o Conselho Central de Nossa 
Senhora da Piedade da Sociedade de São Vicente de Paulo, com 
sede no Município de Caeté. 

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

Central de Nossa Senhora da Piedade da Sociedade 
Vicente de Paulo, com sede no Município de Caeté. 

decreta: 
Conselho 

de São 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator - José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 



No 200/95 
Comiss~o de Redação 
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o Projeto de Lei nQ 200/95, de autoria do Deputado José 
Henrique, que declara de utilidade pública a Associação do 
Povoado de Santana, com sede no Município de Sericita, 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 200/95 
Declara de utilidade pública a Associação do Povoado de 

Santana, com sede no Município de Sericita. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

do Povoado de Santana, com sede no Município de Sericita. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator - José Maria Barros. 

z 
õ 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 26 DE JUNHO DE 1995, INTERROMPIDA PARA 

COMEMORAR O CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DO ENGENHEIRO 
SIDERURGISTA LOUIS ENSCH 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 
. Wanderley Ávila 

SUMARIO: ABERTURA- 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 
Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução nQ 325/95 

2ª Fase: Abertura de inscrições Interrupção dos 
trabalhos ordinários - Nomeação de comissão- Composição da 
Mesa - Destinação da reunião- Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Jairo Ataide - Palavras do Sr. François 
Moyen - Exibição de vídeo - Entrega de placa alusiva 
Palavras do Sr. Presidente Reabertura dos trabalhos 
ordinários - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

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

Vieira - Maria José Haueisen- Ermano Batista Ailton 
Vilela- Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da 
Silveira Júnior -Almir Cardoso- Anivaldo Coelho- Antônio 
Genaro- Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo- Elbe Brandão-
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Irani Barbosa - Ivair 
Nogueira- Jairo Ataide -João Batista de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Henrique - Kemil Kumaira- Marcelo Cecé 
Marcelo Gonçalves -Marco Régis- Maria Olivia Mauri 
Torres- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
Paulo Schettino- Péricles Ferreira- Raul Lima Neto- Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

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

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

Correspondência 
-O Deputado José Henrique, 1Q-Secretário "ad hoc'', lê a 

seguinte correspondência: 
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"OFÍCIO* 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: 

O signatário desta, Jairo de Souza Coelho, brasileiro, 
casado, médico, residente e domiciliado em Ipanema, MG, na 
Av. Dr. José Xavier Pinto, 43, CPF 284155407/44, na condição 
de Prefeito Municipal do Município de Ipanema, MG, em pleno 
exercício do cargo, vem, respeitosamente, representar a V. 
Exa. sobre a proposta de emancipação do Distrito de 
Taparuba, neste município, processo em tramitação nessa Casa 
parlamentar mineira, pelas razões a seguir expostas. 
a) Pela Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, que dispõe 

sobre a matéria em questão, há que se alertar, entre outras 
exigências, para o disposto no art. 3Q, II, que determina: 
"núcleo urbano já constituído, com mais de 40C 
(quatrocentas) moradias, destinado a sediar, como cidade, o 
novo Governo Municipal". 
b) Tal pressuposto deverá ser atestado pelo Serviço de 

Cadastro e Lançamento da Prefeitura Municipal, para 
observancia do "caput" do artigo e seu parágrafo único da 
citada lei co~~lementar. 
c) Ocorre :ue somente estão regularmente cadastradas 

naquele serviço público municipal 237 (duzentas e trinta e 
sete) moradias, de nada adiantando a declaração de 
Vereadores deste município de que o número mínimo fora 
alcançado. Tecnicamente, esta declaração dos edis não 
encontra amparo legal em observância da legislação 
pertinente. 
d) Há que se atentar, ainda, Sr. Presidente, para os 

indícios de graves irregularidades na formação do processo 
de emancipação do Distrito de Taparuba, cop1a anexa, ao 
simples exame das fls. 5, 6, 7, 8, 9 e 10, dos eleitores 
daquele distrito, sob oeclaração do Sr. Pre~~dente da 
Associação Comunitária em 8/5/95, anexa ao processado, razão 
pela qual solicitamos exame grafotécnico delas para que se 
possa comprovar a sua autenticidade. 

Diante do exposto, solicitamos a V. Exa. a adoção das 
providências cabíveis e de direito, com a imediata retirada 
do processo da pauta de votação do Plenário dessa Casa 
Legislativa. 
Confiante no alto espírito público de V. Exa. quanto às 

providências a serem efetivadas, subscrevemo-nc:. 
Respeitosamente, 
Dr: Jairo de Souza Coelho, Prefeito M0nicipal de Ipanema." 
- A Comissão de Assuntos Municipais para anexar ao processo 

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

OFÍCIOS 
Dos Srs. Odelmo Leão, Deputaao Federal, e Marco Antônio 

Rodrigues da Cunha, Presidente do INDI-MG, agradecendo o 
convite para participar da reunião de instalação da 
Subcomissão Especial das Micro. Pequenas e Médias Empresas. 
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Câmara 
Federal. 
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Dos Srs. José Zenun Messias, Gérson Duarte, Milton José de 

01 iveira, Arnaldo Antônio Braga, José Pereira dos Santos, 
João Moreira de Melo, Renê Renan, Manoel Barbosa dos Santos, 
Waldemar Souza Franco e Romero Xavier Ramos, Prefeitos 
Municipais de Campestre, Campanário, Santa Rita de Caldas 
Peçanha, Paulistas, Ipuiúna, Virgolandia, Bandeira do Sul: 
Andradas e Coroaci, respectivamente; Pedro Paulo Pereira 
Vice-Prefeito de Machado; Mauro Candido da Silva Sílvi~ 
Mateus de Araújo, Jéferson Judas Tadeu Leite, Pr~sidentes 
das cam~ras Municip~is de _Virgolandia, Coroaci e Peçanha, 
respect1vamente; Jose da S1lva Ramos, Diretor da Secretaria 
do Executivo, da Prefeitura de Raul Soares; João Batista 
Alves e Geraldo Campos Coelho, Presidentes das Associações 
dos Produtores Rurais de Virgolandia e de coroaci 
respectivamer~e; Pedro Paulo Gonçalves, Geraldo Gomes d~ 
Souza, Geral~: Alves Pereira e Lélio Dias de Miranda 
Presidentes aos Sindicatos dos Trabal~adores Rurais de Sã~ 
João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, Virgolândia e 
Municípios Vizinhos e Coroaci, respectivamente; Jésus Lopes 
Machado Filho e Sílvio Mateus de Araújo, Presidentes dos 
Sindicatos Rurais de Cataguases e Coroaci, respectivamente; 
Wilson D. Vilas Boas e Antônio Carlos Buttignon. Presidentes 
do Rotary Club de Campina Verde e do Rotary Club de Iturama, 
respectivamente; Walter Palmeira, Presidente da Cooperativa 
Agrária de Machado Ltda.; Jésus Lopes Machado Filho, 
Presidente da Cooperativa Agropecuária de Cataguases Ltda. e 
Danilo Carneiro Brandão, Presidente do Diretório Municipa~ 
do PFL, solicitando o apoio dos parlamentares desta Casa à 
aprovação do projeto do Governador do Estado que cria a 
Secretaria do Meio Ambiente, na forma proposta. (- Anexe-se 
ao Projeto de Lei nQ 285/95.) 

Do Sr. Eduardo Barbosa, Deputado Federal, agradecendo 
convite para participar da reunião especial comemorativa do 
centésimo aniversário de nascimento do engenheiro 
siderurgista Louis Ensch. 

Do Sr. João Evangelista Alves, Presidente da Câmara 
Municipal de Ouro Preto, encaminhando cópia da Representação 
nQ 14/95, de sua autoria, aprovada pelo Legislativo ouro-
pretano, na qual faz considerações a respeito da audiência 
pública regional realizada em São João del-Rei nos dias 8 e 
9 do mês corrente e apresenta as reivindicações do Município 
de Ouro Preto. para serem apreciadas por esta Casa. 

Do Sr. Darcy Luiz V. Rezende, Presidente da Câmara 
Municipal de Leopoldina, comunicando que, em reunião 
ordinária realizada no dia 6 do corrente mês, o Poder 
Legislativo daquele município aprovou documento de autoria 
do Vereador Roque Schettino, subscrito por outros 
Vereadores, no qual se manifesta a insatisfação da 
comunidade leopoldinense diante da proposta de construção de 
uma penitenciária agrícola na localidade de Vargem Linda. e 
solicitando o empenho desta Casa para que tal iniciativa não 
logre êxito. (-Á Comissão de Defesa Social.) 

Do Sr. Luiz Guaritá Neto. Prefeito Municipal de Uberaba, 
informando, com relação ao Ofício nQ 1.124/95- SGM, que o 
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Distrito de Delta, localizado naquele município, não possui 
prédios adequados para a instalação de unidades de serviços 
de administração pública e da PMMG, conforme comprovam as 
cópias do documento emitido pelo Cadastro Imobiliário da 
Municipalidade e do ofício do 5Q CRP- 4Q BPM, encaminhadas 
anexas. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Marcelo Meira Bhering, Diretor da Superintendência 
de Finanças da Secretaria do Trabalho, encaminhando 
demonstrativos dos recursos disponíveis do Fundo para a 
Infância e Adolescência, relativos aos meses de abril e maio 
de 1995. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-Geral 
do DER-MG, informando, em resposta a diligência desta 
Assembléia, que o trecho da Rodovia BR-381 que liga os 
Municípios de Governador Valadares e Mantena já é denominado 
Rodovia Engenheiro Benedito Quintino. (- A Comissão de 
Constituição e Justiça.) 

Dos Srs. Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Presidente do 
Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais -
INDI - MG -, e Stefan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG, 
agradecendo o convite para a etapa do Ciclo Nacional de 
Debates sobre política de juros e estabilidade econômica. 

Do Sr. Antônio Cândido Martins Borges, Diretor-Geral do 
Instituto Mineiro de Agropecuária IMA , encaminhando 
exemplar do "Relatório Anual de Atividades" daquele órgão, 
relativo ao exercício de 1994. 

Do Sr. Eliseu de Sousa Soares, Secretário-Geral Adjunto da 
COPASA-MG, comunicando, em atenção a requerimento do 
Deputado Paulo Schettino (implantação de rede de esgotos em 
ruas do Bairro Bonsucesso, nesta Capital), que é possível o 
atendimento à solicitação, devendo os interessados se 
encaminhar àquela empresa. 

Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial do 
Governador do Estado, agradecendo o convite formulado ao 
Chefe do Executivo para participar da etapa do Ciclo 
Nacional de Debates sobre política de juros e estabilidade 
econômica e comunicando que ele seria representado no evento 
pelo Sr. Marcus Vinicius Caetano Pestana da Silva, 
Secretário Adjunto do Planejamento. 

Presidente do Conselho 
Belo Horizonte, dando 
conselheiros escolhidos 

Do Sr. Ronaldo da Silva Nogueira, 
Tutelar da Regional Nordeste de 
ciência a esta Casa dos nomes dos 
para compor a diretoria do Conselho. 

Da Sra. Lúcia Queiroz Melo Freire e outras, funcionárias 
lotadas na 27a Superintendência Regional de Ensino de 
Passos, solicitando o empenho desta Casa junto à Comissão 
Estadual de Política de Pessoal para que elas possam optar 
pelo regime de 40 horas de trabalho por semana. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

Da Sra. !rene Aparecida Vitorino, Secretária da Associação 
dos Familiares dos Doentes Mentais, solicitando seja 
informado à Associação se da comissão que estuda a Lei nQ 
11.802 faz parte representante de familiar de paciente. 

Do Sr. Winfr·ed Jung, 
Stiftung, enviando o 
intitulado "Política 
Alemanha". 
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Diretor da Fundação Konrad-Adenauer-
último volume da série Papers, 

de Privatização no Brasil e na 

Do Sr. Sebastião Venuto de Souza, Presidente da Associacão 
Comunitária Administrativa e Beneficente do Bairro Céu ~=Jl 
e Adjacências, encaminhando cópias das atas de eleição e 
posse da nova diretoria para o biênio 1995-1997. 

Dos Srs. Célio Barbosa, Adão Carlos de Lima, Antônio Carlos 
Franceli, Genésio Massaro e Salvador Tumiotto, 
representantes das Associações de Moradores do Distrito de 
Crisólia, do Bairro Taboão, do Distrito de São José do Mato 
Dentro, do Bairro da Barra e do Bairro Taguá, 
respectivamente, solicitando o apoio da Casa para que se 
concretize a emancipação do Distrito de Crisólia. (- À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Eduardo Paes Barreto, Dire:or do Serviço de 
Atendimento ao Consumidor Arapuã - Regional Belo Horizonte, 
agradecendo a consignação nos anais da Casa, a requerimento 
do Deoutado Marcos Helênio, de voto de congratulações com 
essa cadeia de lojas. 

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

a respeito dos Ofícios ngs 744, 813, 945, 947/95 - SGM, que 
encaminham, respectivamente, requerimentos dos Deputados 
João Batista de Oliveira, Olinto Godinho, Kemil Kumaira e 
Jairo Ataide, que os assuntos foram encaminhados aos órgãos 
competentes, para exame. 

Dos Srs. Francelino Pereira, Senador da República; Márcio 
Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado; Ricardo Pinheiro, Diretor Regional da ECT 
em Minas Gerais; Alaor Feira Pacheco, Chefe do 6Q DRF; Paulo 
Roberto Henrique, Presidente do SINDUSCON; agradecendo 
convite para participar da etapa do Ciclo Nacional de 
Debates em que será discutido o tema "Política de Juros e 
Estabilidade Econômica". 

Dos Srs. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do 
Tribunal de Justiça, e Raimundo Cândido Júnior, Presidente 
da OAB-MG, agradecendo convite para participar da reunião 
especial de instalação da Subcomissão Especial das Micro, 
Pequenas e Médias Empresas, da Comissão de Economia, 
Indústria e Comércio da Câmara Federal. 

CARTÕES 
Do Sr. Humberto Souto, Deputado Federal. agradecendo 

convite para a reunião em homenagem à PMMG. 
Do Sr. Sebastião Rosenburg, Presidente do TRE-MG, 

agradecendo convite para a reunião em comemoração ao 
centenário de nascimento do Sr. Louis Ensch, engenheiro 
siderurgista. 

Dos Srs. Sebastião Rosenburg, Presidente do TRE-MG, 
Mauricio Brandi Aleixo. Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado, e Fábio Eugênio Ferreira Lima, Secretário Adjunto da 
Secretaria da Habitação. agradecendo convite para participar 
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da reunião de instalação da Subcomissâ: Especial das Micro, 
Pequenas e Médias Empresas. 

Dos Srs. Sebastiãc Rosenburg, Presidente do TRE-MG, 
Maurício Brandi Aleixo. Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado, Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de 
Administração, Alysson Paulinelli, Secretário de 
Agricultura, do Cel .- Av. Edvard Rodrigues Vieira, 
Comandante do CIAAR, e do Sr. Fábio Eugênio Ferreira Lima, 
Secretário Adjunto da Secretaria da Habitação, agradecendo 
convite para participar da etapa do Ciclo Nacional de 
Debates cujo tema é Política de Juros e Estabilidade 
Econômica. 

Do Sr. Eduardo Guimarães Álvares, Presidente da Fundação 
Clóvis Salgado, enviando o programa do concerto apresentado 
pela Orquestra Sinfônica e pelo Coral Lírico de Minas Gerais 
no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, este mês, no projeto 
Minas Além das Gerais. (- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Roberto Borges Martins, Presidente da Fundação João 
Pinheiro, agradecendo convite para participar da reunião em 
homenagem ao Senador Darcy Ribeiro. 

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

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

proposição: 
PARECER SOBRE O OFÍCIO NQ 2/95 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, cumprindo o disposto no art. 76, § 5Q, da 
Constituição Estadual, encaminha a esta Casa o processo de 
prestação de contas daquela Corte relativo ao exercício de 
1994. 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, passamos a 

analisar a prestação de contas em epígrafe. 
Fundamentação 

Envia o Tribunal de Contas a esta Casa Legislativa a sua 
prestação de contas referente ao exercício de 1994. 
Conforme disposto no art. 76 da Constituição Estadual, 

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 
referido Tribunal. De acordo com o art. 81 da Lei nc 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 mencionado Tribunal, 
constam os seguintes documentos: 

a) orçamento de 1994 para o Tribunal de Contas; 
b) suplementações ocorridas em 1994; 
c) quadro de detalhamento da despesa em 31/12/94, 

demonstrando a despesa empenhada e a despesa realizada; 
d) demonstrativo das cotas de custeio aprovadas pela junta 

de programação orçamentária e financeira; 
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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 1994; 
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 1994; 
o) relação dos cursos administrados em 1994; 
p) relatório dos gastos com veículos em 1994; 
q) saldos bancários em 31/12/94; 
r) relação das 1 icitações realizados no exercício de 1994; 
s) balancetes dos meses de janeiro a dez~~bro de 1994. 
Prestação de contas, segundo os profes~~res 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 baseia-
se em documentos emitidos e enviados pelo próprio.Tribunal 
de Contas. Nesse aspecto, não há como mensurar o correto 
e~orego do dinheiro público, cabendo a esta Casa a 
·~iciativa de verificar a probidade do descrito pelo 
mencionado Tribunal. 
Verificando o que nos foi remetido pelo Tribunal de Contas, 

constatamos que as informações prestadas, em alguns casos, 
não foram suficientes para nossa análise. Percebemos, por 
exemplo, que não existe correspondência entre o texto da 
Resolução nQ 1/88, do Tribunal de Contas, citada na pág. 91 
do relatório, que dispõe sobre o recolhimento de multas 
aplicadas pelo Tribunal. e a ·~lação de contas de cadernetas 
de poupança alistadas. 

ao 
Tribunal 
controle 

deixa de prestar 
patrimonial e a 

Percebemos, ainda. que o 
informações concernentes 
dispêndios com pessoal. 

O referido Tribunal, nos moldes da Instrução nQ 1/94, 
determina como devem vir instruídas as prestações de contas 
dos órgãos das administrações direta e indireta do Estado, 
quando da remessa da documentação à Casa de Contas. Tal 
instrução está em vigor desde o dia 1Q de janeiro deste ano. 
O art. 3Q da referida instrução determina que as unidades 

gestoras dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
por seus titulares, remeterão ao Tribunal de Contas 
balancete mensal. até o dia 30 do mês subseqüente ao da 
competência. Entre outros documentos, exige o Tribunal o 
envio do balancete orçamentário, financeiro e patrimonial; 
demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias 
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da reunião de instalação da Subcomissãc Especial das Micro, 
Pequenas e Médias Empresas. 

Dos Srs. Sebastiãc Rosenburg, Presidente do TRE-MG, 
Maurício Brandi Aleixo. Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado, Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de 
Administração, Alysson Paulinelli, Secretário de 
Agricultura, do Cel .- Av. Edvard Rodrigues Vieira, 
Comandante do CIAAR, e do Sr. Fábio Eugênio Ferreira Lima, 
Secretário Adjunto da Secretaria da Habitação, agradecendo 
convite para participar da etapa do Ciclo Nacional de 
Debates cujo tema é Política de Juros e Estabilidade 
Econômica. 

Do Sr. Eduardo Guimarães Álvares, Presidente da Fundação 
Clóvis Salgado, enviando o programa do concerto apresentado 
pela Orquestra Sinfônica e pelo Coral Lírico de Minas Gerais 
no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, este mês, no projeto 
Minas Além das Gerais. (- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Roberto Borges Martins, Presidente da Fundação João 
Pinheiro, agradecendo convite para participar da reunião em 
homenagem ao Senador Darcy Ribeiro. 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

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

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

proposição: 
PARECER SOBRE O OFÍCIO NQ 2/95 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, cumprindo o disposto no art. 76, § 5Q, da 
Constituição Estadual, encaminha a esta Casa o processo de 
prestação de contas daquela Corte relativo ao exercício de 
1994. 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, passamos a 
analisar a prestação de contas em epígrafe. 

Fundamentação 
Envia o Tribunal de Contas a esta Casa Legislativa a sua 

prestação de contas referente ao exercício de 1994. 
Conforme disposto no art. 76 da Constituição Estadual, 

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 
referido 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 mencionado Tribunal, 
constam os seguintes documentos: 
a) orçamento de 1994 para o Tribunal de Contas; 
b) suplementações ocorridas em 1994; 
c) quadro de detalhamento da despesa em 31/12/94, 

demonstrando a despesa empenhada e a despesa realizada; 
d) demonstrativo das cotas de custeio aprovadas pela junta 

de programação orçamentária e financeira; 
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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 1994; 
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 1994; 
o) relação dos cursos administrados em 1994; 
p) relatório dos gastos com veicules em 1994; 
q) saldos bancários em 31/12/94; 
r) relação das licitações realizados no exercício de 1994; 
s) balancetes dos meses de janeiro a deze"bro de 1994. 
Prestação de contas, segundo os profess)res 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, baseia-
se em documentos emitidos e enviados pelo próprio Tribunal 
de Contas. Nesse aspecto, não há como mensurar o correto 
e~orego do dinheiro público, cabendo a esta Casa a 
·~iciativa de verificar a probidade do descrito pelo 
mencionado Tribunal. 
Verificando o que nos foi remetido pelo Tribunal de Contas, 

constatamos que as informações prestadas, em alguns casos, 
não foram suficientes para nossa análise. Percebemos, por 
exemplo. que não existe correspondência entre o texto da 
Resolução nQ 1/88, do Tribunal de Contas, citada na pàg. 91 
do relatório, que dispõe sobre o recolhimento de multas 
aplicadas pelo Tribunal, e a ·elação de contas de cadernetas 
de poupança alistadas. 

Percebemos, ainda, que o 
informações concernentes 
dispêndios com pessoal . 

ao 
Tribunal 
controle 

deixa de prestar 
patrimonial e a 

O referido Tribunal, nos moldes da Instrução nQ 1/94, 
determina como devem vir instruídas as prestações de contas 
dos órgãos das administrações direta e indireta do Estado, 
quando da remessa da documentação à Casa de Contas. Tal 
instrução está em vigor desde o dia 1Q de janeiro deste ano. 
O art. 3Q da referida instrução determina que as unidades 

gestoras dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
por seus titulares, remeterão ao Tribunal de Contas 
balancete mensal, até o dia 30 do mês subseqüente ao da 
competência. Entre outros documentos, exige o Tribunal o 
envio do balancete orçamentário, financeiro e patrimonial; 
demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias 
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econômicas, atividades e fontes de recursos; comparativo da 
receita orçada e a arrecadada; demonstrativo da dívida 
fundada interna e externa. 

Já o art. 5Q especifica a documentação a ser enviada 
anualmente pelos ordenadores, responsáveis por bens e 
valores públicos e agentes pagadores da administração direta 
do Estado, tais como: relatório do ordenador da despesa 
relativo à aplicação dos recursos, com a indicação do 
período exato da gestão; cópia dos extratos bancários de 
dezembro; demonstrativo dos repasses concedidos ou 
recebidos, decorrentes de conven1os, acordos, ajustes, 
auxílios, contribuições e subvenções; inventário dos bens 
permanentes em uso; inventário de estoques em almoxarifado; 
demonstrativo das dívidas assumidas no exercício, se houver. 

Outro aspecto importante na análise da prestação de contas 
refere-se ao cumprimento das metas estabelecidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias LDO. Esta lei definiu como 
diretrizes para o Tribunal de Contas, em 1994, o seguinte: 

1 desenvolvimento de recursos humanos por meio de 
treinamento e aperfeiçoamento profissional; 
2- reestruturação e implementação da área de informática; 
3 - divulgação das atividades do Tribunal de Contas por 

meio de impressos e publicações; 
4 - criação e implantação de inspetorias regionais; 
5 - incrementação da auditoria externa; 
6- realização de encontros e seminários e prestação de 

orientação direta aos municípios por meio de treinamento 
sistemático; 

7 - readaptação e reforma do edifício-sede; 
8 - prosseguimento das obras do edifício anexo à sede do 

Tribunal de Contas. 
~m.seu relatório, a egrégia Corte de Contas do nosso Estado 

llmlta-se a transcrever tais diretrizes, sem avaliar nem 
comentar sua execução em termos quantitativos e 
qualitativos. 

No entanto, em que pese a todas as deficiências apontadas, 
percebemos uma evolução no processo de prestação de contas 
do referido Tribunal Numa análise comparativa das 
informações prestadas ~m exerc1c1os anteriores, estas são 
mais abrangentes e detalhadas, o que demonstra a intenção do 
Tribunal de Contas de cumprir diligentemente o instituído na 
Constituição mineira. 

Conclusão 
Em face do exposto, e tendo em vista o propósito desta Casa 

- principalmente, desta Comissão - de· exercer sua função 
fiscalizadora, reafirmamos, primeiramente, a necessidade de 
se aperfeiçoar nosso controle externo sobre o Tribunal de 
C9nt~s, solicitando àquela Casa, na condição de órgão 
publ1co gestor de recursos públicos, a apresentação de suas 
contas referentes ao exercício em curso, nos moldes de sua 
Instrução nQ 1/94, em vigor desde 1Q/1/95. 

Em _seguida, que seja estudada por esta Comissão a 
POSSlbilidade do acompanhamento da execução orçamentária do 
referido Tribunal por meio de visitas periódicas ao órgão. 

z 
õ 

645 

Tal prática visa a facilitar e a dar maior consistência às 
decisões desta Comissão no exame das futuras prestações de 
contas do Tribunal. 

Assim, opinamos pela aprovação das contas do Tribunal de 
Contas referentes ao exercício de 1994 com a apresentação do 
seguinte projeto de resolução. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 325/95 
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXII, da 

Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q - =1cam aprovadas, em conformidade com o disposto 

no art. 62. XXII, da Constituição do Estado, as contas do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes 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, 22 de junho de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente Miguel Martini, relator 

Geraldo Rezende- João Leite- Alencar da Silveira Júnior. 
-Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária para receber emenda pelo prazo de 
dez dias. 

2a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para esta 
fase, a Presidência passa à 2a fase do Pequeno Expedie~te. 
Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima 
reunião ordinária. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) A 

Presidência interrompe os trabalhos ordinários para 
comemorar o centenário de nascimento do Eng. Louis Ensch. 

Nomeação de Comissão 
o Sr. Presidente - A Presidência convoca os Deputados Jairo 

Ataide, Bonifácio Mourão, Carlos Pimenta e Dinis Pinheiro 
para, em comissão, introduzirem no Plenário os convidados 
que se encontram no Salão Nobre. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à 

mesa o Exmo. Sr. Deputado Federal Israel Pinheiro Filho, 
Secretário de Transportes e Obras Públicas; a Sra. Mariel 
Coutinho, filha do homenageado; o Dr. François Moyen, 
Diretor-Presidente da Companhia Siderúrgica Belga-Mineira; o 
Dr. Pio Canedo, ex-Governador do Estado, e o Deputado 
Federal José Santana de Vasconcellos, ex-Presidente desta 
Assembléia. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-s~ esta parte da reunião a 

comemorar o centenário de nascimento do engenheiro 
siderurgista Louis Ensch. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - Neste momento. convidamos os presentes a 

ouvir o Hino Nacional. 
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-Ouve-se o Hino Nacional. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jairo Ataíde, 

autor do requerimento que suscitou a realização desta 
homenagem. 

Palavras do Deputado Jairo Ataíde 
Exmos. Srs. Deputado Agostinho Patrús, Presidente da 

Assembléia Legislativa; Dr. Israel Pinheiro Filho, 
Secretário de Transportes e Obras Públicas, representante, 
neste ato, do Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo; 
Exma. Sra. Mariel Coutinho, representante da família do 
homenageado; Exmos. Srs. Dr. François Moyen, Diretor-
Presidente da Companhia Siderúrgica Belga-Mineira; Dr. Pio 
Canedo, ex-Governador do Estado; Deputado Federal José 
Santana de Vasconcellos, meu companheiro; Srs. Deputados; 
senhoras e senhores; para nós, mineiros, tem excepcional 
significado esta sessão especial com a qual a Assembléia 
Legislativa assinala o centenário de nascimento do saudoso 
engenheiro Louis Ensch. Um século é passado, e a lembrança 
de seu nome permanece viva não apenas para aqueles que a ele 
se vincularam profissional ou afe:ivamente, mas também para 
todos os nossos conterrâneos que se interessam, realmente, 
pela vida econômica e industrial de Minas. 
Durante 26 anos, a vida do homenageado esteve ligada à da 

Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, da mesma forma como 
esta se projetou na própria história do desenvolvimento 
industrial do Estado. Sem sombra de dúvida, a absorção de 
técnicos, bem como de capitais estrangeiros, é benéfica para 
as aspirações desenvolvimentistas do Brasil, desde que aqui 
aportem com o propósito de se integrar no esforço comum do 
engrandecimento nacional. 
A Companhia Siderúrgica Belga-Mineira é um exemplo marcante 

dessa participação construtiva. Fundada em 1921, como 
resultado da fusão da antiga Companhia Siderúrgica Mineira 
com o capital e a técnica da ARBED, a conhecida empresa vem 
emprestando ao Estado expressiva colaboração, há mais de 70 
anos. No fim da década de 20, dificuldades do mercado e 
notória crise econômica impusera~ drásticas restrições à 
Companhia, que chegou a paralisar, durante meses. suas 
atividades em Sabará. 

Em 1927, a ARBED enviou para o Brasil o engenheiro Louis 
Ensch, com o encargo de assumir a direção da usina. Nascido 
em Luxemburgo, no dia 25/6/1895, o então jovem engenheiro, 
que trabalhara em usina da ARBED, em Luxemburgo, trouxe para 
o Brasil não apenas a experiência da tecnologia lá 
aprendida, como também a vontade imbatível do líder 
predestinado. 
Nossa siderurgia dava, ainda, seus primeiros passos, graças 

à capacidade técnica de alguns e ao ideaiismo de outros. As 
potencialidades naturais de Minas, contudo, acenavam para o 
futuro. Quando Louis Ensch aqui chegou, empolgou-se, desde 
logo, com as riquezas minerais de alto teor de ferro 
acumuladas em nosso subsolo e com a exuberância das 
florestas tropicais. Ao seu impulso desbravador, oferecia-se 
a conquista de um mundo novo. O desafio foi aceito com o 
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entusiasmo dos audazes e a segurança dos competentes. Assim, 
ele lançou as sementes da moderna siderurgia no campo fértil 
da riqueza mineral do Estado. 

Chegando em terras mineiras, o engenheiro resoluto e capaz 
arregaçou as mangas e entregou-se, de corpo e alma, ao 
trabalho de recuperação da usina de Sabará. Modernizou-a 
para os padrões da época e ampliou as instalações 
industriais, de modo a situá-la como a primeira usina 
integrada a funcionar na América do Sul. A empresa não 
apenas fora salva da crise ameaçadora, mas também equipava-
se para a conquista do mercado brasileiro. 

O projeto alimentado pela ARBED, contudo, era mais 
pretencioso, envolvendo a construção de uma nova usina no 
vale do rio Piracicab2 Havia, porém, o problema de 
escoamento da produção. W2s, em 1935, a construção do ramal 
ferroviário 1 igando a Central do Brasil à Vitória-Minas 
abriu caminho para a construção da nova usina. 
Sob a firme direção de Louis Ensch, a implantação da 

moderna unidade foi uma página de aut~-~icos pioneiros. A 
reg1ao era inóspita e agreste, infestac· :e animais bravios 
e febres palustres. Enquanto se constr~·~ a usina, estradas 
foram abertas, obras de saneamento básico foram realizadas, 
pontes, escolas e hospitais foram edificados, e milhares de 
casas para os empregados surgiram em torno da usina. O 
projeto executado abrangia duas frentes: a industrial, com a 
construção e o funcionamento da usina, e a social. com a 
execução de amplo programa de assistência à população rural. 

Não é fácil imaginar, embora seja forçoso reconhecer, a 
dimensão da presença do homenageado de hoje no 
empreendimento audacioso para a época em que se efetivou. 
Deixando de lado as atrações da civilização européia, ele, 
praticamente, adotou a terra que o acolhia. Embrenhou-se 
pelo rio voluntarioso. rompeu serras e desbravou matas, 
enfrentou as ameaças dos animais selvagens e o perigo das 
moléstias tropicais. As poucas vias de comunicação eram 
precárias, causando dificuldades que se acentuavam em razão 
da fragilidade das canoas no rio caudaloso e dos leves jipes 
que se arrastavam pela selva adentro. Uma verdadeira epopéia 
se oferecia aos olhos daquele bravo bandeirante do século 
XX. Afinal, a região foi conquistada, abrindo caminho para o 
desenvolvimento do Vale do Aço. Quando hoje se admiram ali 
as chaminés das usinas anunciando o progresso, ou quando se 
avalia a força da civilização vencendo obstáculos antes 
intransponíveis, é um ato de justiça reconhecer a 
importância da presença de Louis Ensch no florescimento do 
"vale da promissão". 
Por outro lado, o saudoso empresário fez da Belgo-Mineira 

um dos principais baluartes da economia do Estado, no 
incerto e tumultuado período das décadas de 30 e 40 . 
Personalidade marcante, obstinada vontade e indiscutível 

competência profissional. associadas a uma lucidez de visão 
dos homens que constroem o futuro. fizeram de Louis Ensch 
uma figura admirada e respeitada nos conselhos do Estado. 
Técnico dos mais capazes, lançou as Jases para a implantação 
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da moderna siderurgia brasileira; empresário progressista, 
contribuiu decisivamente para a industrialização de Minas 
Gerais. 

Luxemburguês de nascimento, seu corpo repousa em Monlevade, 
por sua expressa recomendação, junto à usina que foi a sua 
vida. 

Em Montes Claros, o Grupo Belga-Mineira tem o controle 
acionário da Metalúrgica Norte de Minas e, desde que assumiu 
esta posição, beneficiou nossa terra e região com a criação 
de mais empregos, instalando ali um bairro para 
funcionários, com infra-estrutura completa, a exemplo do que 
fizera o Dr. Louis Ensch em Sabará e em João Monlevade. 
Nesta sessão solene, prestigiada por tão gratas 

personalidades, algumas delas tendo convivido com o 
homenageado, Minas Gerais reverencia o engenheiro competente 
e o empresário arguto e sério na pessoa da distinta Sra. 
Mariel Coutinho, sua filha, herdeira das mais nobres 
qualidades do ilustre homenageado. Através de seus 
representantes legítimos nesta Casa Legislativa, o povo 
mineiro manifesta, hoje, o eterno reconhecimento a quem 
tanto contribuiu para o processo de industrialização do 
Estado e para o fortalecimento da economia mineira. Muito 
obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. François Moyen, 

Diretor-Presidente da Companhia Belga-Mineira. 
Palavras do Sr. F~ançois Moyen 

Exmos. Srs. Deputados Agost~nno Patrús, Presidente da 
Assembléia Legislativa; Deputado Federal Israel Pinheiro 
Filho, Secretário de Transportes e Obras Públicas e 
representante do Governador Eduardo Azeredo; Exma. Sra. 
Mariel Coutinho; Exmo. Deputado Jairo Ataíde, Líder do PFL; 
Exmo. Dr. Pio Canedo, ex-Governador do Estado; Exmo. 
Deputado Federal José Santana de Vasconcellos; autoridades 
presentes; meus colegas e amigos da Belga-Mineira; senhoras 
e senhores; em nome da Belga-Mineira - à qual se associam, 
nesta oportunidade, a Federação das Indústrias de Minas 
Gerais, a Sociedade Mineira de Engenheiros e o Grêmio 
Minero-Metalúrgico Louis Ensch, transmitimos aos senhores 
representantes do povo mineiro a palavra de reconhecimento 
pela comemoração do centenário do nascimento do nosso ex-
Diretor-Geral, o saudoso engenheiro Louis Ensch. Bem 
compreendemos a significação do gesto desta Casa 
Legislativa. Ao abrir suas portas para acolher recordações 
que nos são tão gratas, confere uma dimensão imensamente 
maior a esta comemoração. Entendemos, ainda, que o Poder 
Legislativo, ao qual cabe representar e traduzir em gestos a 
vontade popular, quando toma para si a incumbência de saudar 
Louis Ensch, expressa o reconhecimento do generoso povo de 
Minas Gerais ao homenageado. 
Somos da opinião de que existe uma certa similitude entre o 

povo mineiro e o luxemburguês. Regiões mediterrâneas, Minas 
e a terra de Louis Ensch trazem consigo, além das mesmas 
condições geográficas, características semelhantes de 
sentimentos, entre os quais a sinceridade e a gratidão. 
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Vemos com sinceridade as manife~tações de apreço desta Casa 
Legislativa. Recebam, Srs. Deputados, o nosso sincero 
agradecimento. Agradecemos, também, as palavras do ilustre 
Deputado Jairo Ataide. Com as credenciais de sua atividade 
política e a responsabilidade de Líder da Bancada do PFL, s. 
Exa. emprestou-nos o seu prestígio para maior brilho desta 
sessão especial. Suas palavras alcançaram o alvo sensível de 
nossa gratidão. Da mesma forma, somos imensamente gratos ao 
Deputado Federal José Santana de Vasconcellos, cuja acuidade 
política e manifestação de solidariedade muito contribuíram 
para que as homenagens de hoje melhor traduzissem a expressa 
vontade do povo mineiro. Pedimos licença, Srs. Deputados, 
para concentrar, agora, nossas palavras de reconhecimento na 
pessoa do ilustre Presidente Deputado Agostinho Patrús, cujo 
elevado comportamento ético e cuja irrepreensivel firmeza 
moral tanto enobrecem esta Casó Legislativa. 
A trajetória de Louis Ensch foi muito bem definida nas 

palavras do Deputado Jairo Ataíde, que também focalizou a 
participação da Belga-Mineira no processo de desenvolvimento 
econômico de Minas Gerais, a partir da década de 20. 
Gostaríamos, no entanto, de destacar alguns traços que 
marcam, de maneira definitiva, a figura de Louis Ensch -
admirável como personalidade e líder competente. Sabemos 
todos que o homenageado chegou ao Brasil ainda jovem e ao, 
permaneceu trabalhando por toda a vida. Por que assim agiu, 
senhores? Porque acreditou na potencialidade econômica desta 
terra pródiga e acolhedora e mais do que isso 
identificou-se com o povo mineiro nas suas aspirações de 
progresso. Louis Ensch era um homem de fé. Para ele, o 
destino não era uma questão de sorte, mas de escolha; não 
era coisa de se esperar acontecer, mas de se realizar. Fez, 
então, de Minas e de seu potencial a sua escolha e o foco de 
suas realizações. E, se a Belga-Mineira pôde atingir o 
patamar em que hoje se encontra, muito deve a Louis Ensch. 
que, também, soube legar às lideranças que o sucederam na 
empresa esse traço de escolha e de realizações. Louis Ensch 
foi um homem de visão. que. em certos momentos, chegava a 
beirar a premonição. Se. hoje, a realidade brasileira nos 
mostra um País ávido de investimentos de risco e tecnologia 
estrangeiros para incrementar o seu desenvolvimento. em sua 
época o nosso homenageado já enxergava com extrema lucidez e 
colocava em pratica o modelo que fundia o capital e a 
técnica do exterior à capacidade de trabalho do engenheiro e 
do operário brasileiros. Tanto fez, que transformou a Belga-
Mineira em verdadeira escola para toda uma geração de 
siderurgistas. Louis Ensch, homem de fé e de visão, foi, 
também, um homem do trabalho. Nas fabricas, o homenageado 
pontificou como técnico competente e de indomável força de 
vontade, desenvolvendo uma jornada de êxitos profissionais 
desde a recuperação da pequena unidade de Sabará até a 
epopéia da implantação da usina de Mon,~vade. Na direção da 
Belga-Mineira. foi o empresário arrojado e lúcido fazendo da 
empresa um verdadeiro patrimônio da economia estadual. 
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Estamos muito sensibilizados com a presença de operários, 
técnicos e administradores da Belga-Mineira, assim como de 
pessoas que partilharam da convivência com Louis Ensch. 
Sabemos, com certeza, que nosso pronunciamento traduz a 
manifestação sincera de todos eles. As nossas palavras, 
agora, se credenciam a transmitir a manifestação expressa de 
reconhecimento da distinta enteada do homenageado, Sra. 
Mariel Coutinho, que prestigia esta reunião com sua honrosa 
presença. Bem sabemos que a sua sensibilidade registrará a 
lembrança desta expressiva cerimônia, guardando-a para 
sempre, ao lado dos mais ricos troféus que, em vida, o 
homenageado soube depositar em seu coração feminino. 
Srs. Deputados, emocionados e gratos, recolhemos esta 

significativa homenagem do Legislativo mineiro. 
Simbolicamente, esta cerimônia ficará para sempre inscrita 
no mármore da eterna morada do homenageado junto à usina de 
Monlevade. Poderíamos dizer que, se o pequeno Luxemburgo foi 
o berço do Dr. Louis Ensch, Minas Gerais se fez, também, o 
berço de seu repouso eterno, cuja reverência, agora, se 
renova, através deste encontro de tão saudosas evocações. A 
todos, muito obrigado. 

Exibição de Vídeo 
O Sr. Presidente- Convido os presentes a assistir ao vídeo 

que será exibido, a seguir, sobre a vida do homenageac:. 
- Assiste-se ao vídeo. 

Entrega de Placa Alusiva 
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a honra de proceo~; 

à entrega de uma placa alusiva a esta homenagem à Sra. 
Mariel Coutinho, filha do Dr. Louis Ensch, com os seguintes 
dizeres: "A família de Louis Ensch, por ocasião da passagem 
de seu centenário de nascimento, a homenagem da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais pela sua inestimável 
colaboração para o desenvolvimento da siderurgia mineira e 
fortalecimento do processo de industrialização nacional". 
- O Presidente entrega a placa à Sra. Mariel Coutinho. 

Palavras do Sr. Presidente 
Prezado amigo e companheiro Deputado Federal Israel 

Pinheiro Filho, Secretário de Transportes e Obras Públicas e 
representante, nesta solenidade, do Governador Eduardo 
Azeredo; Exma. Sra. Mar~e1 Coutinho, representante da 
família do homenageado; Exmos. Srs. François Moyen, Diretor-
Presidente da Companhia Siderúrgica Belga-Mineira; Dr. Pio 
Canedo, ex-Governador do Estado; Deputado Federal José 
Santana de Vasconcellos; prezado amigo ex-Deputado Paulino 
Cícero; Desembargador Hélio Costa, ex-Presidente do Tribunal 
de Justiça; Prof. Raul Machado Horta, Chanceler da Medalha 
da Inconfidência; Srs. Deputados; amigos de Louis Ensch; 
senhoras e senhores; há aquele~ que são mineiros por terem 
nascido nestas terras. Há, tamoem, aqueles que trazem do 
berço a mineiridade congênita. O contato com essas montanhas 
só faz desabrochar com mais vigor a alma sedenta por 
desafios e o ânimo de aço que não conhece obstáculos. 
Basta mencionar um simples fato para avaliar quem foi o 

engenheiro siderurgista Louis Ensch, que deixou sua terra 
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natal, Luxemburgo, para radicar-se no Município de Sabará, 
em Minas Gerais, no dia 10/11/27: sua missão naquela viagem, 
determinada pelo acionista controlador, a ARBED, era 
encerrar as atividades da usina da Companhia Siderúrgica 
Belga-Mineira. Eram, então, notórios os problemas 
enfrentados pela empresa, fundada em dezembro de 1921. a 
partir da associação de capitais e empresários brasileiros e 
europeus. Além da baixa produção e da falta de mercado para 
o seu produto. havia constantes paralisações no único alto-
forno da usina. Mas o jovem engenheiro, egresso de um dos 
mais importantes centros de estudos da Europa, então com 32 
anos de idade, fez a sua própria avaliação da potencialidade 
econômica do País e, párticularmente, de Minas Gerais. Com a 
personalidade própria dos homens que têm espírito de 
liderança e rejeitam o papel de subscrever maquinalmente os 
sentimentos e os pensamentos de terceiros, ele empe~~ou-se 
em convencer os dirigentes da ARBED a inves: 1 r na 
recuperação da usina de Sabará e, mais tarde, na ampliação 
das atividades da empresa. Um novo estilo de administração 
foi adotado: regularizou-se o aproveitamento de matérias-
primas. elevou-se a produção e, em pouco tempo, conseguiu-se 
colocar nos mercados consumidores todo o ferro-gusa 
produzido. A siderurgia a carvão vegetal foi ampliada. Esse 
esforço possibilitou à Belga-Mineira produzir. 
pioneiramente, no território mineiro, aço destinado 2 
construção civil e à indústria de serralheria. 
Queremos fixar-nos nesse episódio, porque é ele o ponto 

inaugural de tudo o que iria ocorrer nas décadas 
supervenientes. A fulgurante trajetória da siderúrgica até 
consolidar-se como uma empresa importante em Minas, no 
Brasil e no mundo inteiro já é bem conhecida. Queremos, 
entretanto, destacar seu papel no conjunto da economia 
mineira, como uma das responsáveis pelo desempenho hoje 
reconhecido como um dos melhore~ do Brasil. O sonho do 
engenheiro luxemburguês Louis Ensch transformou-se, com o 
passar do tempo, num conglomerado de 30 empresas, 
capitaneadas pela Belga-Mineira. Com atuação multissetorial, 
esse conglomerado se classifica entre os dez maiores grupos 
privados brasileiros e gera 14 mil empregos diretos, a 
maioria no território de Minas Gerais. 
Espírito empreendedor, de mentalidade progressista e 

personalidade decidida. o engenheiro, cujo centenário de 
nascimento transcorre neste dia 25 de junho, escreveu, com a 
sua decisão de dar seqüência às atividades da empresa de que 
fazia parte, ao invés de fechá-la, um capitulo rico em 
ensinamentos. A civilização apressada deste fim de século 
não cultiva os valores da prudência e da sabedoria que 
assinalavam, com freqüência, o comportamento daqueles que, 
no passado, tinham a responsabilidade da liderança. Nos dias 
atuais, a crescente complexidade da ·ja econômica, política 
e social e a vertiginosa velocid2:= dos acontecimentos, 
acelerada pela comunicação instantânea. levando à pressão 
pela celeridade das decisões, nem sempre conduzem às 
melhores opções. Existe uma atitude de impaciência que 
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impede o pleno amadurecimento de idéias e de experiências, 
às vezes, suprimidas antes mesmo de poderem, pelo transcurso 
do tempo, apresentar resultados. Ninguém ignora que desfazer 
é muito mais fácil do que fazer, que desconstruir é uma 
tarefa incomparavelmente mais simples do que construir. 
O siderurgista Louis Ensch compreendeu, há várias décadas, 

que uma simples mudança de critérios poderia transformar uma 
empresa deficitária num gigante da indústria siderúrgica. Ao 
fazê-lo, ele não mudou apenas o futuro de uma organização, 
mas também reescreveu o seu destino e o de dezenas de 
milhares de pessoas que almejavam engajar-se numa missão 
maior do que elas mesmas. Que belo exemplo de tino 
empreendedor pautado pela responsabilidade social do 
empresário. Que belo exemplo a ser seguido, especialmente 
neste momento, em que o País empreende o esforço de uma 
arrancada para o desenvolvimento. 

Com essas palavras, a Presidência se associa a esta 
homenagem. Muito obrigado. 

Pedimos permissão para informar aos convidados que será 
oferecido um coquetel no saguão da Assembléia Legislativa, 
no andar térreo. 

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

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente- Esgotada a hora destinada a esta parte e 

não havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária deliberativa de amanhã, dia 27, 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 9ª REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 20 
DE JUNHO DE 1995, DESTINADA A HOMENAGEAR O CENTRO DE 

CRONISTAS POLÍTICOS E PARLAMENTARES DE MINAS GERAIS - CEPO -
, PELA POSSE DE SUA NOVA DIRETORIA 

Presidência dos Deputado? Agostinho Patrús e Wanderley 
Avi la 

SUMÁRIO: ABERTURA -Ata- Destinação da reunião- Nomeação 
de comissão - Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional 
- Palavras dos Presidentes da Assembléia e do CEPO - Leitura 
e assinatura do termo de posse - Declaração de posse 
Palavras do Presidente empossado do CEPO - Palavras do Sr. 
Governador - Agradecimentos - ENCERRAMENTO. 

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

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso- Álvaro António - Anderson Adauto-
Anivaldo Coelho - António Andrade - António Genaro - António 
Roberto- Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Bonifácio Mourão -Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dílzon 

. 
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Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Gilmar Machado 
- Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Irani Barbosa 
Ivair Nogueira - Ivo José- Jairo Ataíde- João Batista de 
Oliveira- 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- Olinto Godinho- Paulo Piau- Paulo Schettino 
- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto- Romeu Queiroz 
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Sebastião Helvécio 
-Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) 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. 

Ata 
- A Deputada Maria José Haueisen, 2ª-secretária, procede à 

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

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

homenagem ao Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares 
de Minas Gerais - CEPO -, pela posse de sua diretoria. 
eleita para o biênio 1995/1996. 

Nomeação de Comissão 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Pa~rús) A 

Presidência nomeia os ex-Presidentes do CEPO presentes e os 
Deputados Maria Olívia, Sebastião Helvécio e Ajalmar Silva 
para. em comissão, introduzirem no recinto do Plenário as 
autoridades e demais convidac~s que se encontram no Salão 
Nobre. 

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

Srs. Eduardo Azeredo, Governador do Estado; Hélio Garcia, 
ex-Governador do Estado; Walfrido dos Mares Guia, Vice-
Governador do Estado; jornalista João Bosco Martins Salles, 
Presidente do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares 
do Estado de Minas Gerais- CEPO-; jornalista Sebastião 
Ricardo Horta Maciel, Presidente eleito do CEPO; jornalista 
Acyr Antão, 1Q-Secretário eleito do CEPO; Senador Francelino 
Pereira; Patrús Ananias, Prefeito Municipal de Belo 
Horizonte; Vereador João Paulo Gomes da Silva, Presidente da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte; e Castelar Guima~~es 
Filho, Procurador-Geral de Justiça. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - Convido os presentes para ouvirem, de 

pé, a execução do Hino Nacional Brasileiro, pela Banda de 
Música da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 
-Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Sr. Presidente 
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Sr. Governador, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, 
senhores jornalistas membros da Diretoria do CEPO no biênio 
1994/1995, presidida pelo prezado João Bosco Martins Salles; 
senhores jornalistas que tomam posse hoje na Diretoria 
eleita para o biênio 1995/1996, sob a Presidência do caro 
Sebastião Maciel; senhoras, senhores; caros convidados. 

A solenidade de posse da diretoria do Centro de Cronistas 
Políticos e Parlamentares de Minas Gerais -o tradicional 
CEPO - já se insere na agenda dos grandes acontecimentos 
políticos de nosso Estado. Tem sido também um acontecimento 
político nacional, porque todo fato político mineiro tem 
dimensão de Brasil. 

É natural, portanto, que neste dia as atenções políticas, 
de forma suprapartidária, ampla e irrestritamente, se 
concentrem neste ato solene, no Plenário desta Casa, porque 
é precisamente aqui, sobretudo aqui que os jornalistas 
políticos vão escrevendo, nas páginas diárias dos jornais, a 
história de nosso tempo. Principalmente porque para o 
parlamento convergem não apenas os fatos político-
partidários, mas todas as grandes questões e temas que estão 
na ordem do dia, abarcando todos os aspectos da vida social. 
Assim, o jornalista, além de investigar a informação, também 
faz da notícia uma peça da história - a história viva que 
cada geração vai construindo e que, no curso do tempo, vai 
formando os capítulos da longa história que cada sociedade 
forja com sua inteligência, com seu trabalho, com sua 
própria herança. Por isso, sempre que saudamos uma nova 
diretoria do CEPO, lançamos um olhar retrospectivo, 
homenageando aqueles primeiros dirigentes da entidade - a 
maioria deles em plena e vitoriosa ativ'~ade jornalística, 
como aqueles que integram o Conselho Espec~al do CEPO -, que 
honram, com seus nomes e seu exemplo profissional, a 
imprensa de Minas e do País. 
Não seria nenhum exagero dizer- e os homens públicos de 

Minas têm plena consciência desse fato - que os membros de 
Conselho Especial do CEPO podem ser integrantes de um 
autêntico conselho de Estado, tais são a lucidez, a 
experiência e a profunda visão que possuem sobre a realidade 
política, social e económica de Minas Gerais. Historiadores 
do cotidiano os membros do CEPO souberam valorizar nossa 
instituição parlamentar nos anos álgidos do período de 
exceção, com a dignidade própri~. daqueles que _têm um 
compromisso primeiro e irrenunc1avel com a llberdade 
política, alicerce que garante e sus~en~a a !iberdade de 
expressão, que é, por sua vez, a propr1a raz~o de ser e o 
exercício precípuo da imprensa, em todas as epocas e em 
todas as partes do mundo. Sob esse aspecto, com total 
independência de ação, parl~mento e, imprensa formam uma 
aliança indivisível. A historia esta toda pontilhada de 
exemplos dessa aliança, que, muitas vezes vencida, sempre 
soube reunir forças para depois superar a censura ou a 
repressão. 

um elevado e inesquecível episódio que demonstra o valor 
dessa aliança -já consagrado nas páginas ma' luminosas da 

655 

história - encontramos no curso da Revolução Francesa, 
quando a atividade político-parlamentar se conf~ndia com a 
própria história do jornalismo, na propagação ao ideário 
republicano. Naquele mesmo instante histórico, e não por 
coincidência, a Conjuração Mineira reunia políticos e 
jornalistas no primeiro grande ensaio da independência 
nacional. E, um século depois, a república brasileira iria 
nascer também sob o signo dessa mesma aliança, em que 
difícil era distinguir em qual trincheira de luta estava o 
jornalista ou o parlamentar, porque quem discursava á tarde 
na tribuna já havia escrito o artigo ou o editorial da manhã 
seguinte. 

Gira o mundo e gira a história para, quase cem anos depois, 
também aqui no Brasil, nos grandes movimentos cívicos da 
década passada, parlamento e imprensa convergirem, 
novamente, em sintonia fina, para reconquistar e restaurar 
as liberdades políticas entre nós. Essa aliança, na verdade, 
se ~aterializa semp-e porque ambas as instituições a 
im~-ensa e o parlamento - só existem de fato e de direito 
quando podem respirar livremente o oxigênio das idéias, no 
livre curso dos debates e das discussões que encaminham as 
soluções dos problemas e dos conflitos inerentes a toda 
sociedade. 

Voltando ao nosso espaço e ao nosso tempo, no convívio 
diário entre os parlamentares mineiros e os jornalistas do 
CEPO, confirmamos a realidade dessa aliança. que não 
dispensa a crítica, que não repele a divergência, que não 
exclui a diferença. Porque a critica, a divergência e a 
diferença são matérias-primas do campo político e do 
exercício jornalístico, uma vez que diversa e plural é a 
realidade social com a qual convivemos. 
Posso anunciar hoje que é nosso propósito estabelecer com o 

CEPO uma ação cooperativa ainda mais próxima e sempre 
produtiva, em nível estritamente institucional, como deve 
ser todo projeto voltado para o interesse comum, situado 
acima e além da simples visão corporativista ou de grupos. 

As forças políticas responsáveis de nosso Estado têm o 
dever de construir uma aliança ou um projeto que transcenda 
os interesses pessoais ou as visões de curto prazo. porque, 
como tem enfatizado o Governador Eduardo Azeredo, inclusive 
em sua lúcida entrevista publicada no último fim de semana, 
Minas Gerais é o Estado de melhor potencial do País e aquele 
que mais deve crescer na próxima década, avaliação que tem: 
por sinal. o respaldo do Ministro do Planejamento. Jose 
Serra, que possui inegável conhecimento técnico da realidade 
brasileira. É hora, portanto, de pensar grande, do presente 
para o futuro, porque o desenvolvimento é o único caminho 
que devemos trilhar para dar resposta positiva aos graves 
problemas sociais que nos afligem. 

Para viver esse novo tempo, o CEPO - posso dizê-lo com a 
confiança de quem dá um testemunho - está em ótimas mãos, do 
Presidente ao suplente da Diretoria, do Conselho Fiscal ao 
Conselho Especial, que já mencionamos, do qual agora faz 
parte essa fi? ·Ra humana que dispensa o adjetivo de qualquer 
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elogio: João Bosco Martins Salles. João Bosco hoje passa a 
batuta da presidência do CEPO a esse jovem jornalista, 
Sebastião Ricardo Horta Maciel, um autêntico especialista do 
xadrez político, com sua profunda capacidade de analisar os 
fatos do dia-a-dia e projetá-los em seus desdobramentos 
futuros. 
Senhoras, Ser.nores, se, pessoalmente, sinto uma grande 

honra em exe~cer a vida pública fazendo seu aprendizado 
nesta grande escola política que é Minas, assimilando as 
lições de seus grandes mestres, entre os quais incluo o Dr. 
Hélio de Carvalho Garcia, também confesso minha admiração e 
orgulho pelo jornalismo político que se pratica em Minas 
Gerais. Especialmente porque compartilho o pensamento de um 
grande autor contemporaneo, quando afirma: "Entendemos que a 
função da alta imprensa deve ser mais que a de censor 
implacável - a de conselheiro ideal. Por isso, o jornalismo 
há de ser exercido com a consciência plena da 
responsabilidade que implica responder à confiança que lhe 
outorga o ç0blico leitor". Em Minas Gerais tem sido assim. 
o CEPO simooliza essa consciência e essa responsabilidade! 

Palavras do Presidente do CEPO 
o locutor- Com a palavra, o Presidente do CEPO, Jornalista 

João Bosco Martins Salles. 
o Jornalista João Bosco Martins Salles Exmos. Srs. 

Deputado Agostinho Patrús, Presidente da Assembléia 
Legislativa; Eduardo Azeredo, Governador do Estado; Hélio 
Garcia, ex-Governador do Estado; Walfrido dos Mares Guia, 
Vice-Governador do Estado; jornalista Sebastião Ricardo 
Horta Maciel, Presidente eleito do CEPO; jornalista Acyr 
Antão, 1Q-Secretário eleito do CEPO; Senador Francel ino 
Pereira; Patrus Ananias, Prefeito Municipal de Belo 
Horizonte; Vereador João Paulo Gomes da Silva, Presidente da 
Camara Municipal de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Dr. Castellar 
Guimarães Filho, Procurador-Geral de Justiça; demais 
autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. 

Há pouco mais de dois anos, quando tomava posse na 
Presidência do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares 
de Minas Gerais, nesta mesma tribuna, cometi uma omissão. Na 
abertura do meu discurso, citava a seguinte frase: "O 
jornalismo é a última profissão romântica do mundo", mas não 
revelei o nome do autor da frase, o meu amigo e Diretor 
Roberto Elísio de Castro Silva, que hoje contesta de forma 
veemente o "slogan" cunhado pelo ex-Governador Magalhães 
Pinto: "Minas trabalha em silêncio." 
Sr. Governador Eduardo Azeredo, Sr. Presidente da 

Assembléia, Deputado Agostinho Patrús, senhores 
parlamentares, companheiros de imprensa e demais autoridades 
aqui presentes. Roberto Elísio tem toda a razão. Minas 
Gerais não pode comportar-se como o avestruz e enfiar a 
cabeça debaixo da terra. Estamos ocupando a posição que nos 
é de direito no cenário nacional. Somos o segundo PIB do 
Brasil, além de termos a economia que mais cresce no País. 
Temos todas as condições para consolidar a nossa economia de 
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forma definitiva. A bancada federal mineira no Congresso é a 
mais unida. 

Minas tem de mostrar de forma clara e inequívoca que não 
cederá sequer um milímetro no seu direito de participar das 
decisões nacionais. E isso já vem acontecendo com a atuação 
do Governo Estadual e de nossas lideranças políticas, além 
c2 imprensa de nosso Estado. Mas não podemos esmorecer, não 
~~aemos nos acomodar, não podemos deitar em berço 
esplêndic: Temos de ficar na eterna vigilância para que 
possamos :-escer cada dia mais. 
Finalizando, quero agradecer aos nobres Deputados Estaduais 

pela cessão desta Casa para a transmissão do cargo de 
Presidente do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares 
de Minas Gerais ao amigo e colega de trabalho, Sebastião 
Maciel, e desejar-lhe êxito nessa nova empreitada. Quero 
agradecer também aos companheiros jornalistas e a todos os 
demais aqui presentes. Muito obrigado. 

Leitura e Assinatura do Termo de Posse 
O locutor Com a palavra, o 1Q-Secretário do CEPO, 

jornalista Acyr Antão, que procederá à leitura do termo de 
posse e convidará a diretoria eleita e o conselho fiscal do 
CEPO para assinarem o termo de posse. 

O jornalista Acyr Antão- (-Lê:) 
"Termo de Posse 

Aos 20 dias do més de junho, ano de 1995. em sessão solene 
realizada no Plenário Juscelino Kubitscheck de Oliveira, da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Sr. Governador Eduardo Azeredo, na presença 
de autoridades, jornalistas ~ representantes de todos os 
segmentos da vida política, ~0cial e econômica do Estado de 
Minas Gerais, foi empossaaa a diretoria do Centro de 
Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais, eleita 
no dia 27/4/95, para o biênio 1995/1996. assim constituída: 
Presidente. Sebastião Ricardo Horta Maciel; Vice-Presidente, 
Flávio de Castro Penna; 1Q-Secretário, Acyr Antão; 2Q-
Secretário, Luiz Gonzaga de Castro Silva Filho; Tesoureira, 
Suely Cotta de 01 iveira; suplente, Roberto Mello Maia; 
suplente, José Alves Cerqueira S. Lima. Conselho Fiscal: 
Lúcio Braga Guimarães Hudson Brandão e Maurício Campos 
Wanderley Reis. Consel-~ Especial: Antônio de Pádua Bandeira 
de Melo, Ariosto da Silveira, Francisco Stelling Neto, Jadir 
Barroso dos Santos, José Geraldo Bandeira de Melo, Leonardo 
Fulgéncio, Manoel Fagundes Murta, Marton Victor dos Santos. 
Roberto Elísio de Castro Silva e João Bosco Martins Salles". 
Para assinar o termo de posse, convidamos o Presidente, 

jornalista Sebastião Ricardo Horta Maciel; o Vice-
Presidente, jornalista Flávio de Castro Penna; o 1Q-
Secretário, jornalista Acyr Antão; o 2Q-Secretário, 
jornalista Luiz Gonzaga de Castro Silva Filho; a Tesoureira, 
jornalista Suely Cotta de Oliveira; o suplente, jornalista 
Roberto Mello Maia; o suplente, jornalista José Alves 
Cerqueira S. Lima; os conselheiros fiscais, jornalistas 
Lúcio Braga Guimarães, Mauricio Campos Wanderley Reis e 
Hudson Brandão. 
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- Procede-se à assinatura do termo de posse. 

O Sr. 
Centro 
Gerais 

Governador -
de Cronistas 
- CEPO. 

Declaração de Posse 
Declaro empossada a nova diretoria do 
Políticos e Parlamentares de Minas 

Palavras do Presidente Empossado do CEPO 
o locutor - Ouviremos agora o Presidente empossado do CEPO, 

o jornalista Sebastião Ricardo Horta Maciel. 
o jornalista Sebastião Ricardo Horta Maciel - Exmo. Sr. 

Deputado Agostinho Patrús, Presidente da Assembléia 
Legislativa; Exmo. Sr. Dr. Eduardo Azeredo, Governador do 
Estado; Exmo. Sr. Dr. Hélio Garcia, ex-Governador do Estado; 
Exmo. Sr. Walfrido dos Mares Guia, Vice-Governador do 
Estado; Exmo. Sr. jornalista João Bosco Martins Salles, ex-
Presidente do CEPO; Exmo. Sr. jornalista Acyr Antão, 1Q-
Secretário eleito do CEPO; Exmo. Sr. Senador Francelino 
Pereira; Exmo. Sr. Dr. Patrus Ananias, Prefeito Municipal de 
Belo Horizonte; Exmo. Sr. Vereador João Paulo Gomes da 
Silva, Presidente da Câmara ~.Jnicipal de Belo Horizonte; 
Exmo. Sr. Dr. Castellar Guimaréss Filho, Procurador-Geral de 
Justiça; meus companheiros do CEPO, senhores jornalistas, 
meus familiares, senhoras e senhores. 
o Centro dos Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas 

Gerais, o CEPO, nasceu da convicção de seus pioneiros quanto 
à necessidade de promover o estreitamento das relações entre 
a imprensa mineira e os Poderes Legislativo e Executivo. Era 
uma época de dificuldad~s. A liberdade, principalmente a de 
expressão, não existia. E um tempo que já passou, mas deixou 
raízes e lições que não podemos esquecer. 
Minas teve um papel preponderante no processo de 

redemocratização. A união política mineira voltou a mudar a 
história do Brasil. Lançou as sementes da liberdade e elas 
frutificaram. Junto com esse processo, o CEPO amadureceu. E 
hoje uma entidade reconhecida, respeitada e agrupa os 
profissionais da imprensa que foram testemunhas da luta pela 
democracia. Ainda hoje, nossa preocupação primeira continua 
sendo a de participar e contribuir, sempre de forma efetiva 
e saudável, para o aperfeiçoamento do processo democrático 
em nosso Estado, em nosso País. São esses os princípios que 
nortearam a criação do CEPO, alimentaram a sua existência e 
hoje lançam as bases de seu futuro. 
Acreditamos que, ao longo de todos esses anos, certamente 

cometemos erros, aprendemos com eles e também conquistamos 
avanços. Vivemos a era da informação, da cibernética, das 
transformações tecnológicas. O mundo muda a cada dia, e. a 
cada dia, as mudanças são mais velozes. O profissional de 
imprensa é hoje o historiador de amanhã. O compromiss~ com a 
verdade, se já era fundamental, agora é essencial. ~essa 
certeza deriva nossa convicção de defesa do pluralismo 
político como condição essencia· para a existência da 
liberdade de expressão. A consciência desse postulado traduz 
o verdadeiro sentido do papel da imprensa e de seus 
profissionais, pois no equilíbrio político da informação 
está o próprio fundamento democrático. Do contrário, 
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continuaríamos a ficar reféns da informação de proveta, da 
versão como fonte a apostar na utopia do fato social 
estático e imparcial. 

O exercício da democracia, que é, por excelência, a 
convivência dos contrários, evidenciou nossas limitações. E 
é nesse sentido que parcela preponderante de nossa sociedade 
nos aponta um único caminho: o de uma imprensa não 
necessariamente imparcial, isenta e neutra, mas sim uma 
instituição socialmente útil e politicamente equilibrada, 
ativa, uma imprensa obrigatoriz-~nte próxima de sua gente e 
de seus problemas. 

As mudanças sociais, políticas e econômicas, conjugadas ao 
avanço veloz da tecnologia e, particularmente, da informação 
democrática, nos induz a mudanças, à formaç~c de novos 
padrões e de novas expectativas profissionais. 
E em consonância com a história e em respeito a essas 

mudanças que nossa proposta é a de um novo CEPO. Uma 
entidade cada vez mais participativa, mais organizada e 
aberta a todos os profissionais do setor. Uma entidade ávida 
por novas discussões e debates, pela reciclagem 
profissional, disposta a abrir espaço para as novas 
lideranças, as novas idéias, novas opções, e a co<rigir 
eventuais carências, sinalizando sempre para a construção de 
um projeto sério, de parceria e respeito. E o que deseja a 
diretoria que hoje assume, dando, assim, continuidade aos 
trabalhos da diretoria anterior, capitaneada que foi pelo 
companheiro e amigo João Bosco Martins Salles. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Governador 
O locutor - Ouviremos agora a mensagem de S. Exa. o Sr. 

Governador do Estado de Minas Gerais, Dr. Eduardo Azeredo. 
O Sr. Governador - Exmo. Sr. Deputado Agostinho Patrús, 

Presidente da Assembléia Legislativa; Exmo. Sr. Dr. Hélio 
Garcia, ex-Governador do Estado; Dr. Walfrido dos Mares 
Guia, Vice-Governador do Estado; Senador Francelino Pereira; 
Dr. Patrus Ananias, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; 
Vereador João Paulo Gomes da Silva, Presidente da Câmara 
Municipal; Dr. Castellar Guimarães Filho, Procurador-Geral 
de Justiça; jornalista Sebastião Ricardo Horta Maciel, 
Presidente do CEPO; jornalista Acyr Antão, 1g-Secretário do 
CEPO; jornalista João Bosco Martins Salles, ex-Presidente do 
CEPO; senhores e senhoras membros da Diretoria, do Conselho 
Fiscal e do Conselho Especial do CEPO, senhoras e senhores. 
Sempre imagino que o nosso trabalho é muito parecido, o 

trabalho da imprensa e o trabalho do homem público, pois 
ambos deparamos com uma sociedade cada vez mais inquieta, às 
vezes tensa, multicultural e impetuosa no reivindicar, no 
discordar e até no admitir e no aplaudir. · 

A sociedade está-se tornando mais apressada e 
questionadora, à medida que vai ficando mais informada, o 
que é positivo. Ser informado é ser livre. Essa nova 
sociedade, que se descortina no Brasil e em Minas, é a 
sociedade da tecnologia, da industrialização, da urbanização 
e da informação. Ela desenvolve novas complexas 
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modalidades de questionamento e de indagação, o que obriga 
os comunicadores e a mídia a filtrarem e a selecionarem, 
muitas vezes com dificuldade, os aspectos mais importantes, 
mais intrigantes e mais criativos, no comportamento das 
pessoas e no conjunto da sociedade. 
O político e o administrador público, da mesma forma, são 

pressionados a agir deste ou daquele modo, conforme vão 
oscilando as reivindicações e as aspirações coletivas. Nós 
também temos de selecionar prioridades e balancear, 
adequadamente, o que estamos em condições de atender a tempo 
e a hora. Primeiro fazemos o que nos parece mais importante, 
e é nesse momento que nosso trabalho se assemelha ao dos 
jornalistas, pois sabemos que, na realidade, tudo é 
importante. 
Insisto, sim, num ponto: se é difícil para a mídia filtrar 

tantas informações, é igualmente problemático para o 
governante priorizar tantas reivindicações. Sempre seremos 
forçados, por mais difícil que seja compreender os nossos 
motivos, a negar o impossível cara, ai sim, tentar tornar 
possível o que é desejável. 

Bem, outra questão que temos de encarar diz respeito às 
conseqüências políticas que a persistente e impaciente 
mudança dos níveis de aspiração social, coletiva, vai 
desdobrando, incessantemente. Uma delas se relaciona com o 
verdadeiro rompimento com o passado, que o processo costuma 
desencadear. Nós deixamos de ser, muito rapidamente, uma 
sociedade tradicional, ajustada à economia delimitada ou de 
subsistência, para nos tornarmos w~a sociedade de massas, 
uma sociedade não apática, mas veloz, impaciente e 
questionadora. Uma sociedade aberta, não ilhada, uma 
sociedade de inter-relações efetivas e não de expectativas 
utópicas, uma sociedade de competição em vez de uma 
sociedade de acomodação. Uma sociedade que, política, 
econômica e institucionalmente, exige a implantação das 
reformas em pauta no Congresso Nacional, as quais 1rao 
modernizar o Estado, para que ele possa ser mais eficiente 
para todos e não apenas para alguns. 
A mudança foi tão rápida e tão completa que o passado 

parece ter ficado esquecido, mas não é bem assim. Precisamos 
interpretar corretamente as situações para reconhecer que o 
homem raramente consegue se desgarrar totalmente do passado, 
da sua história e das suas tradições. Não quero que pensem 
que sejamos favoráveis a que o passado ou as tradições nos 
conduzam durante todo o tempo. Não podemos nos escravizar ao 
passado, ou sentir medo na hora de pensar no futuro. Não 
deve ser assim. Até porque, é preciso diferenciar a tradição 
do tradicionalismo. Tradição não é obsessão com o passado 
morto, mas compromisso com a cultura transformadora. 

Vamos a um exemplo muito impor1ante: é da tradição não 
desta ou daquela geração, mas de todas elas, criar e 
preservar bens comuns, crenças comuns, valores e 
compromissos coletivos. Mas é claro que mudanças ra:1cais de 
comportamento pessoal e coletivo, como as GJ2 vêm 
acontecendo, por vezes dificultam, embaraçam e, até, impedem 
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a exata compreensão do que sejam os valores e bens comuns, o 
que torna imperativo redefinir esse verdadeiro projeto 
político, o da reidentificação da vontade coletiva, para 
sabermos onde está ela, qual é e qual deve ser. 

A imprensa tem importante e, até, decisiva contribuição a 
oferecer para clarear novamente o verdadeiro significado da 
vontade social, cabendo aos políticos, aos governantes, se 
reposicionarem com o objetivo de formar a opinião pública, 
recriar crenças e revitalizar valores e bens comuns. 

No nosso caso. no caso de Minas, tradição é referência 
importante para viver e conviver melhor. E muito me agrada 
reconhecer que a nossa gente está conseguindo, com a 
sabedoria de sempre, dosar o passado e o futuro, para viver 
o presente de uma forma muito proveitosa e realista. 
Mineiros, nós sabemos, sempre soubemos, recorrer à audácia 
sem eliminar a prudência e progredir sem destroçar a ordem. 

Desejo que a nova diretoria do CEPO tenha êxito e continue 
a praticar o jornalismo responsável, da informação segura e 
da análise criteriosa. Bem sei que as mudanças sociais de 
que falei há pouco estão, cada vez mais, estimulando e 
legitimando o jornalismo da análise e da especulação, muito 
útil e válido para interpretarmos os novos comportamentos e 
as novas realidades e que, certamente, irá ajudar-nos a 
tc-~r decisões pol iticas mais apropriadas, no âmbito do 
se-:r público. 

Minas está mudando e continuará a mudar. Haveremos de 
transformar e aperfeiçoar, em todos os sentidos, as 
instituições sociais, políticas e econômicas, sem 
enterrarmos o nosso passado e sem sentirmos temor algum 
diante do futuro. Muito menos, confundiremos tradição e 
tradicionalismo. 
Prezado Sebastião Maciel, faço votos pessoais de que o 

senhor tenha muito sucesso à frente do CEPO, na companhia 
dos jornalistas que compõem a nova diretoria. Meus parabéns 
e muito obrigado a todos. 

Agradecimentos 
o locutor - A diretoria do CEPO agradece a presença do 

Exmo. Sr. Governador do Estado, Sr. Eduardo Azeredo, das 
demais autoridades e convidados e comunica que receberá os 
cumprime-:os no Salão Nobre desta Casa. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, esta 

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a especial de amanhã, dia 21, às 9 horas, e para a 
extraordinária da mesma data, às 20 horas, nos termos dos 
editais de convocação; e para a ordinária deliberativa, 
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já 
anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 12a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E ÕE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de 
dezembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados João Marques, Geraldo 
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Rezende, José Leandro (substituindo este ao Deputado Ermano 
Batista, por indicação da Liderança do PL), Romeu Queiroz 
(substituindo o Deputado Álvaro Antônio, por indicação da 
Liderança do PRS), e Jorge Hannas (substituindo o Deputado 
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do PFL), membros 
da Comissão de Administração Pública; Célio de Oliveira, 
Roberto Amaral, Baldonedo Napoleão, Wilson Pires, Romeu 
Queiroz (substituindo estes, respectivamente, aos Deputados 
João Marques e José Renato, por indicação da Liderança do 
BRD) e Jorge Hannas (substituindo o Deputado Jaime Martins, 
por indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Encontram-se 
presentes, ainda, os Deputados Eduardo Brás e Jorge Eduardo. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio de 
Oliveira, declara abertos os trabalhos e solícita ao 
Deputado Geraldo Rezende 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 os Pareceres para 1Q Turno do Projeto de 
Lei nQ 1.618/93, de autoria do Governador do Estado, que 
cria o Fundo de Incentivo à Industrialização- FINO- e dá 
outras providências. O Presidente redistribui o projeto ao 
Deputado Geraldo Rezende, relator pela Comissão de 
Administração Pública, em vista da ausência do relator 
anteriormente designado, e designa o Deputado Roberto Amaral 
como relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende 
emite seu parecer, no qual conclui pela aprovação da mê-éria 
com as Emendas nQs 1 e 2, da Comissão de Constitu~:ão e 
Justiça. Submetido a discussão e votação, é aprovaao o 
parecer. Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral emite seu 
parecer, no qual conclui pela aprovação da matéria com as 
Emendas nQs 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça. Na 
fase de discussão, foram apresentadas pelo Deputado Romeu 
Queiroz as Propostas de Emenda nQs 1 e 2, que dispõem sobre 
a destinação de novos investimentos ao vale do 
Jequitinhonha. Com a palavra, o Deputado Wilson Pires 
solicita a inclusão, nas propostas de emenda, do vale do 
Mucuri e de parte do vale São Mateus. O Deputado Romeu 
Queiroz aceita as sugestões apresentadas pelo Deputado 
Wilson Pires e modifica as propostas de emenda. A 
Presidência coloca em votação o parecer do relator, salvo 
propostas de emenda, o qual é aprovado. Submetidas a 
votação, cada uma por sua vez, são as propostas de emenda 
aprovadas. O Presidente suspende a reunião por 10 minutos, 
para que o relator, Deputado Roberto Amaral, elabore nova 
redação do parecer. Reabertos os trabalhos e cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, determina a lavratura da ata e 
encerra a reunião. 
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1993. 
Bonifácio Mourão, Presidente- José Renato- Dilzon Melo-

Baldonedo Napoleão -Roberto Amaral - Célio de Oliveira-
José Leandro. 
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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e um 
de junho de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados José Henrique, Dimas 
Rodrigues, Leonídio Bouças (substituindo este ao Deputado 
Sebastião Costa, conforme indicação da Liderança ao PFL), 
Dilzon Melo, José Maria Barros e João Batista de Oliveira, 
membros da Comissão, bem como os Deputados Anderson Ac~.:to, 
Ajalmar Silva e Elbe Brandão. Havendo número regimen:: . o 
Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a re~~ião 
e solicita ao Deputado Dimas Rodrigues que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência 
lê ofício do Sr. Francisco Carlos Bouzada, Presidente da 
Câmara Municipal de Ipatinga, encaminhando cop1a de 
requerimento aprovado por essa Casa, manifestando apoio à 
anexação dos Distritos de Cordeiro de Minas e de São 
Cândido, pertencentes ao Município de Caratinga, ao 
Município de Ipatinga; e ofício do Prefeito Municipal de 
Ouro Preto, manifestando-se contrariamente à emancipação do 
Distrito de Cachoeira do Campo, no Município de Ouro Preto. 
Esgotada a matéria destinada à 1ª parte da reunião, a 
Presidência passa à 1ª fase da Ordem do ~~a. compreendendo a 
discussão e a votação de proposição da c~~issão. EQ seguida, 
é colocado em votação e aprovado por unanimidade 
requerimento do Deputado Ivo José, solicitando sejam 
convidados representantes das entidades a seguir 
relacionadas para prestarem esclarecimentos sobre o Projeto 
de Lei Complementar nQ 2/95, que cria a Região Metropolitana 
do Vale do Aço: Presidentes da AMBEL e da AMVA, 
representantes da SEPLAN, da UFMG e da Câmara Municipal de 
Belo Horizonte. Neste momento, o Deputado José Henrique 
passa a Presidência ao Deputado Dimas Rodrigues e apresenta 
requerimento solicitando seja fixada a data e o horário de 
27/6/95, até as 18 horas. como prazo limite para 
complementação da documentação dos processos de emancipação, 
exceto os em diligência, que se encontram em análise nesta 
Comissão, e requer também que a secretaria da Comissão dê 
ciência dessa decisão aos autores dos requerimentos que 
iniciaram os processos acima referidos. Colocado em votação, 
é o requerimento aprovado por unanimidade. O Deputado Dimas 
Rodrigues retorna a direção dos trabalhos ao Deputado José 
Henrique. A seguir, a Presidência informa que a finalidade 
da reunião é apreciar a matéria constante na pauta. Dando 
prosseguimento, são lidos, discutidos e aprovados por 
unanimidade, cada um por sua vez, os pareceres sobre os 
seguintes processos de emancipação, bem como os respectivos 
requerimentos a serem encaminhados ao Presidente da 
Assembléia com a solicitação de encaminhamento de ofício ao 
TRE-MG para que proceda a consulta plebiscitária nos 
distritos emancipandos, nos termos do inciso III do art. 7Q 
da Lei Complementar nQ 37, de 1995: do Deputado Dílzon Melo, 
pareceres sobre os Requerimentos de Emancipação nQs 138/95, 
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do Deputado Ajalmar Silva, referente ao Distrito de Santa 
Cruz de Minas, no Município de Tiradentes (durante a fase de 
discussão desse parecer, o Deputado Ajalmar Silva tece 
considerações conforme consta nas notas taquigráficas); e 
175/95, do Deputado Kemil Kumaira, referente aos Distritos 
de Ponto do Marambaia e de Maranhão, no Município de Caraí; 
do Deputado João Batista de Oliveira, parecer sobre o 
Requerimento de Emancipação nQ 150/95, referente ao Distrito 
de Pedra Menina, no Município de Rio Vermelho; do Deputado 
José Maria Barros, pareceres sobre os Requerimentos de 
Emancipação nQs 168/95, do Deputado Ermano Batista, 
referente ao Distrito de Queixada, no Município de Novo 
Cruzeiro; e 151/95, do Deputado Ermano Batista, referente ao 
Distrito de Estevão de Araújo, no Município de Araponga; do 
Deputado Ivair Nogueira, parecer sobre o Requerimento de 
Emancipação nQ 156/95, da Deputada Elbe Brandão, referente 
aos Distritos de Quem-Quem e Barreiro da Raiz, no Município 
de Janaúba; do Deputado José Henrique, parecer sobre o 
Requerimento de Emancipação nQ 178/95, do Deputado Simão 
Pedro Toledo, referente aos Distritos de Crisólia e de São 
José do Mato Dentro. A seguir, o Deputado José Henrique 
passa a Presidência ao Deputado Dimas Rodrigues, para que 
possa ser apreciado requerimento de emancipação de sua 
autoria. Dando prosseguimento, é lido, discutido e aprovado 
por unanimidade o parecer sobre o seguinte processo de 
emancipação, bem como o respectivo requerimento a ser 
encaminhado ao Presidente da Assembléia com a solicitação de 
encaminhamento de ofício ao TRE-MG para que proceda a 
consulta plebiscitária no distrito emancipando, nos termos 
do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995: 
do Deputado Ivair Nogueira, parecer sobre o Requerimento de 
Emancipação nQ 156/95, do Deputado José Henrique, referente 
ao Distrito de Taparuba, no Município de Ipanema. A seguir, 
o Deputado Ivair Nogueira apresenta parecer concluindo pelo 
arquivamento do processo de emancipação do Distrito de 
Cachoeira do Campo, encaminhado pelo Requerimento de 
Emancipação nQ 157/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos. 
Durante a fase de discussão, fazem uso da palavra os 
Deputados João Batista de Oliveira e Ivair Nogueira. 
Colocado em votação, é o parecer aprovado por unanimidade. 
Nos termos do art. 7Q, parágrafo único, da Lei Complementar 
nQ 37, de 1995, a Presidência 9etermina o arquivamento do 
referido processo. Esgotada a materia da 1~ fase da Ordem do 
Dia, a Presidência passa à 2~ fase, compreendendo a 
discussão e votação de matéria de deliberação conclusiva da 
comissão. A Presidência faz a leitura do Parecer de Redação 
Final do Projeto de Lei nQ 130/95, do Deputado Bonifácio 
Mourão, que declara de utilidade pública a Associação dos 
Municípios da Microrregião da Bacia do Rio Suaçuí - AMBAS -, 
com sede no Município de Guanhães. Colocado em discussão e 
votação, é o projeto de lei aprovado por unanimidade. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão 
para a extraordinária de amanhã, dia 22/6/95, às 10 horas, 
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na Sala das Comissões, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo- João Batista de 

Oliveira- Dimas Rodrigues- Carlos Murta- Sebastião Costa 
- Ivair Nogueira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 32/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 32/95. de autoria do Deputado Antônio 

Genaro. que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária Presidente Tancredo Neves, dos Moradores da Vila 
das Antenas e Bairro Jardim Alvorada, com sede no Município 
de Belo Horizonte, 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, § lQ, do Regimento 

Interno. 
Assim sendo, 

rc:ação final. 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 32/95 
Declara de utilidade pública a- Associação Comunitária 

Presidente Tancredo Neves, dos Moradores de Vila das Antenas 
e Bairro Jardim Alvorada, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

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

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

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1995. 
Maria Olívia, Presidente- José Maria Barros, relator 

Marcelo Gonçalves. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 1995 

ATA 

ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
-LEGISLATIVA, EM 27 DE JUNHO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila 
e Maria José Haueisen 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 326 a 
328/95 - Requer1mentos nQs 539 a 543/95 - Requerimentos dos 
Deputados Carlos Pimenta (3), Almir Cardoso e outros e 
Toninha Zeitune; da Comissão Especial para, no Prazo de 60 
Dias, Conhecer, Debater, Propor e Acompanhar Todas as Ações 
do Governo Federal Desenvolvidas no Proposto Processo de 
Privatização da Companhia Vale do Rio Doce e da Comissão de 
Assuntos Municipais - Comunicações: Comunicação do Deputado 
Paulo Schettino Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Geraldo Rezende, Kemil Kumaira, Carlos Pimenta, 
Elbe Brandão e Glycon Terra Pinto- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 
1ª Fase: Abertura de inscrições - Decisão da Presidência -
Questão de ordem - Leitura de comunicação apresentada 
Discussão e votação de pareceres: Pareceres da Comissão de 
Justiça pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei nQs 
67, 69 e 77/95; aprovação- Parecer da Comissão de Justiça 
pela inconstitucionalidadf do Projeto de Lei nQ 117/95; 
questão de ordem; chamad~ para recomposição do "quorum"; 
inexistência de número regimental para continuação dos 
trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

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

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob -Antônio Júlio- Ailton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveir2 
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 -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz Elbe 
Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Jairo Ataide 
-Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio 
-José Braga- José Maria Barros- Kemil Kumaira- Leonidio 
Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cecé Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Maria Olivia- Mauri Torres 
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa -Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 
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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 
o: novo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
~~ avra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
aa reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

-A Deputada Maria Olivia, 2a-Secretária "ad hoc", procede 
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

- o Deputado Rêrnolo 
correspondência: 

Correspondência 
Aloise, 1Q-Secretário, 

OFÍCIOS 

lê a seguinte 

Do Sr. Geraldo Magela, Presidente da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, informando que, com vistas à retomada das 
discussões sobre matérias legislativas de competência das 
Assembléias Legislativas Estaduais, designou o Sr. Gustavo 
Cortês de Lima para desenvolver a análise do tema e 
apresentar proposta preliminar do projeto. 

Do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do 
Tribunal de Justiça, informando ter encaminhado o Oficio nQ 
1.152/95/SGM ao Presidente da Caixa de Assistência dos 
Advogados de Minas Gerais, gestora do Fundo Judiciário, para 
que informe os dados solicitados. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. Eduardo Barbosa, Deputado Federal (3), agradece~jo 
os convites para participar da reunião de instalação da 
Subcomissão Especial das Micros, Pequenas e Médias Empresas 
e do Ciclo Nacional de Debates e o recebimento de exemplar 
de "Deputados Mineiros de 1995/1999". 

Dos Srs. Jaime Martins Filho, Odelmo Leão, Philemon 
Rodrigues, Romel Anizio Jorge e Silas Brasileiro, Deputados 
Federais, manifestando apoio ao protesto desta Casa contra a 
transferência da administração das unidades da Caixa 
Econômica Federal de Minas Gerais para superintendências de 
outros Estados. 

Dos Srs. Barôncio Bezerra Cabral, Carlos Alberto Andrade 
Godinho, Ibrahim Bechara Younes, Milton José de Oliveira. 
Jackson Muneõz Perdigão, José Silvano Garcia e Wilber José 
de Souza, Prefeitos Municipais de Frei Inocêncio, 
varzelândia, Capinópolis, Santa Rita de Caldas, Itambacuri, 
Botelhos e Bela Vista de Minas, respectivamente; Francisco 
Pereira da Silva, Prefeito Municipal em exercício de Sardoá: 
Prefeito Municipal de Teófilo Otôni; Gilson Vieira da Silva, 
Jésus Gomes Colem, Jorge Luiz Madalena Costa, Lélio de Assis 
Alves e Ronaldo Wilson Santo~ Presiaente das Câmaras 
Municipais de Mantena, Campanár :. Cataguases, Sardoá e 
Frut: ·. respectivamente; José Ro~erto Gomes, Presidente da 
Asso ação Nacional dos Criadores de Girolando- ASSOLEITE -
, Lourenço da Costa Santos, Diretor-Geral da Escola 
Agrotécnica Federal de São João Evangelista: Aluízio 
Marciano Lopes, Presidente do PFL do Município de Tocantins; 
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Gabriel de Fátima Santos, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Extração de Madeira e da 
Lenha de Itamarandiba e Turmalina; Joaquim E. Vieira, 
Presidente do Sindicato Rural de Peçanha; Joel Evangelista 
de Oliveira, Presidente do Sindicato Rural de Mantena; Ronan 
Afonso Borges, Presidente do Sindicato Rural de Perdizes; 
Severo Lourenço da Costa, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Belo Oriente; Gilson F. Essenfelder 
Abrahão, Presidente da Associação de Defesa da Ibituruna e 
Meio Ambiente ADIMA , Paulo Martins Guedes Filho, 
Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento de 
Coroaci; Renato Gomes, Presidente do Rotary Club do 
Município de Tocantins, e José Manoel Gomes, Diretor 
Industrial Administrativo da Usina Santo Ângelo do Município 
de Pirajuba, solicitando o apoio desta Casa à aprovação do 
Projeto de Lei nQ 285/95, em sua forma original. (- Anexem-
se ao Projeto de Lei nQ 285/95.) 

Do Sr. Heli Andrade, Presidente da Câmara Municipal de 
Uberaba, encaminhando cópia do Requerimento nQ 3.725, do 
Vereador Benito Ruy Meneghello, que solicita o apoio do 
Presidente desta Casa à aprovação do projeto que cria os 
"royalties" verdes. (-Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 27/95.) 
Do Sr. José Francisco Alves, Presidente da Câmara Municipal 

de Itaú de Minas. do Cel. PM Herbert Magalhães, Chefe do 
Estado-Maior da PMMG, e do Sr. Celso Mauricio de Carvalho, 
Secretário Municipal de Governo, de Carmo do Paranaíba, 
acusando o. recebimento de exemplar da publicação "Deputados 
Mineiros 1995-1999" e parabenizando a Casa pela elaboração 
da obra. 

Do Sr. Paulo Francisco da Silva, Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Pardo de Minas, comunicando a cassação do 
mandato da Prefeita Municipal, Sra. Maria Raymunda de Faria 
Costa, e a posse do Vice-Prefeito, Sr. Marcus Vinicius 
Polignano; e encaminhando cópia do Decreto nQ 2/95, por meio 
do qual se oficializaram esses atos. 

Do Sr. Luiz Gabriel de Castro, Diretor de Operação da 
TELEMIG, informando, em atenção a requerimento do Deputado 
Geraldo Nascimento (instalação de telefone público na Rua 
Tangará, 555, em Santa Luzia). que a solicitação será 
atendida, provavelmente, até o final do mês. 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. José Maria Caldeira, Presidente do TRT, e António 

do Valle, Deputado Federal, agradecendo convite para 
participar do Ciclo Nacional de Debates. 

Do Sr. Francelino Pereira, Senador da República, 
solidarizando-se com a posição da Casa ante as medidas 
administrativas tomadas pela CEF. 

CARTÕES 
Dos Srs. Armando Costa e Silas Brasileiro, Deputados 

Federais, Christiano Augusto Bicalho Canêdo, Secretário 
Adjunto da Saúde, Getúlio Gontijo de Amorim, Chefe de 
Gabinete da Secretaria de Agricultura, Dorila Pilá Veloso, 
Pró-Reitera de Pesquisa da UFMG, e Ana Maria Pereira 
Cardoso, Coordenadora da Coordenadoria de Cooperação 
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Internacional da UFMG, agradecendo convite para participar 
do Ciclo Nacional de Debates realizado por esta Assembléia. 

Dos Srs. Francelino Pereira, Senador da República, e 
Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, agradecendo a 
remessa da publicação contendo os resultados das eleições de 
1994. 

Do Sr. Hugo Rodrigues da Cunha, 
agradecendo o envio de cópia de 
reivindicação deste Legislativo contra 
administração da CEF. 

Deputado Federal, 
of':io contendo 

poss·.el mudança na 

Dos Srs. Armando Costa e Silas Brasileiro, Deputados 
Federais, e Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura, 
do Coronel-Aviador Edvard Rodrigues Vieira, Comandante do 
Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, e do Sr. 
Christiano Augusto Bicalho Canêdo, Secretário Adjunto da 
Saúde, agradecendo convite para participar da reunião de 
instalação da Subcomissão Especial das Micro, Pequenas e 
Médias Empresas, da Comissão de Economia, Indústria e 
Comércio da Câmara Federal. 

Do Sr. Armando Costa, De=~tado Federal, agradecendo convite 
para participar de reuni~: especial em homenagem à memória 
do EngQ Louis Ensch. 

Dos Srs. Patrus Ananias, Prefeito Municipal de Belo 
Horizonte, Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente 
do Tribunal de Contas, Luiz Carlos Biasutti, Presidente do 
Tribunal de Alçada, e Mílton Wanderley, Coordenador da 
Agência Regional da Subsecretaria de Inteligência da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos, agradecendo o envio da 
publicação "Deputados Mineiros- 1995-1999". 
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 326/95 

Dispõe sobre a promoção, pela Loteria Mineira, de extração 
especial da Semana do Excepcional. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -A Loteria do Estado de Minas Gerais promoverá 

anualmente, no período de 21 a 28 de agosto, uma extração 
especial comemorativa da Semana do Excepcional. 

Parágrafo único- Os bilhetes correspondentes à extração de 
que trata o "caput" do artigo serão ilustrados de forma a 
divulgar a luta dos portadores de deficiência pela conquista 
da cidadania e por sua inclusão social. 

Art. 2Q -Parte dos recursos arrecadados com a extração 
especial da Semana do Excepcional será destinada ao 
financiamento de programas de profissionalização dos 
portadores de deficiência. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 22 de junho de 1995. 
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O inciso em acréscimo vem a preencher lacuna comumente 
verificada nos contratos administrativos firmados pelo 
Estado de Minas Gerais. Finda a obra ou a prestação de 
serviços, o contratado dá por satisfeitas todas as suas 
obrigações, recusando-se, muitas vezes, a realizar reparos 
ou consertos decorrentes da má execução dos trabalhos. 

A afirmação da responsabilidade contratual por prazo 
subseqüente ao encerramento do contrato é comum entre 
particulares, que declaram sempre um período dentro do qual 
o realizador da obra ou serviço responde por eventuais 
problemas verificados. Nada mais oportuno que estender aos 
ajustes da administração essas garantias, uma vez que se 
trata de empenho de dinheiro público, em relação ao qual 
deve o administrador agir com zelo e cuidado redobrados. 
Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares à 

aprovação desta proposição. 
-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 e o art. 201 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 328/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.202/94) 

Acrescenta o parágrafo 4Q ao art. 22 do Estatuto Mineiro de 
Licitações. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O art. 22 da Lei nQ 9.444/87 passa a vigorar com 

a seguinte redação: 
"Art. 22- .............................................. . 
§ 4Q -Sempre que o valor estimado para uma licitação ou 

para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for 
superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no inciso I, 
"c", deste artigo, o 1n1c1o do procedimento licitatório 
dependerá da aprovação prévia da obra ou serviço licitando 
pela comunidade afetada, que se reunirá em audiência pública 
concedida pela autoridade responsável pelo certame, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data 
prevista para a publicação do edital, e divulgada com 
antecedência m1n1ma de 10 (dez) dias úteis de sua 
realização, pelos mesmos meios previstos para a publicação 
da licitação, à qual terão acesso e direito ás informações e 
à deliberação todos os interessados." 
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 junho de 1995. 
Gi lmar Machado 
Justificação: A Constituição Federal de 1988 fixou em seu 

art. 22, inciso XXVII, a competência da União para editar 
"normas gerais de licitação e contratação". 
O Congresso Nacional votou a Lei nQ 8.666, de 21/6/93, com 

o novo Estatuto de Licitações e Contratos Administrativos. 
Há muito aguardado, esse novo diploma legal veio a tornar 

efetivos os princípios adotados pela Carta Magna de 1988 
para a condução da vida pública do País, especificamente dos 

"' .g . ., 
E 
§ 
c: 
C) 

V> 

"' E 
!:! 
V> 

V) 

C) 
'O 

"' C) . .;: 
~ 
"' a 
o 
V> 
V> 

~ 
c. 
E 

673 

procedimentos licitatórios e contratuais em que tome parte a 
Administração Pública, em todas as suas esferas. 

Em Minas Gerais, entretanto, a matéria permanece regulada 
pela Lei nQ 9.444/87, anterior à Constituição e 
contemporânea do já revogado Decreto-Lei nQ 2.300/86 (antigo 
Estatuto Federal de Licitações). 

Nossa realidade não comporta mais os limites e regras 
ultrapassados daquela lei. Ocorre que, no território 
mineiro, vivemos hoje situação esdrúxula, que está a exigir 
solução definitiva: a edição de uma nova lei estadual sobre 
licitações, adaptada à nova ordem jurídica i~~ugurada em 
5/10/88 e ~ norma geral consubstanciada ~ela Lei nQ 
8.666/93. 

Porém, essa tarefa é custosa e demorada. Pugnamos, pois, 
até que se elabore a nossa lei devidamente atualizada, pela 
adoção de alguns acréscimos, que adaptem a Lei nQ 9.444/87, 
ainda vigente no Estado, à realidade presente. 

Esse o espírito do parágrafo ora sugerido: sua inclusão no 
corpo da lei mineira de licitações pretende dar a esse 
repositório legal sobrevida, até que nasça a nova 
legislação. 
O dispositivo proposto, basicamente, repete o conteúdo do 

art. 39 da Lei nQ 8.666/93, de aplicação já obrigatória em 
toda a Federação. Inova, na medida em que torna a consulta 
popular obrigatória nos casos de realização de grandes 
obras. 

A aprovação deste projeto representar2 um salto na 
regulamentação das licitações de grandes empreendimentos. 
Indicará, ainda, o reconhecimento, pelo poder público, dos 
anseios populares na escolha de obras prioritárias em Minas 
Gerais. 
-Publicado, anexe-se ao Projeto de Lei nQ 327/95, em 

observância ao disposto no parágrafo único do art. 179 do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 539/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 

formulado apelo ao Secretário do Planejamento com vistas à 
instalação de um escritório da SUDENOR na cidade de Pirapora 
ou na de Buritizeiro. (-À Comissão de Agropecuária.) 

NQ 540/95, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com 
vistas à obtenção de informações a respeito da situação 
funcional e financeira da Rádio Inconfidência. (- À Mesa da 
Assembléia.) -

NQ 541/95, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Com. 
Rolim Adolfo Amaro, Presidente daTAM, pelos bons serviços 
prestados por essa empresa. 

NQ 542/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de 
Transportes e Obras Públicas com vistas ao nivelamento de 
trecho da rodovia entre os Municípios de Caraí e Araçuaí que 
vai do Km 21 ao 24. (- Distribuídos à Comissão de 
Administração Pública.) 
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NQ 543/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Trinta de Junho, no Muniçípio d~ Belo Horiz~nte, 
por seus 52 anos de existência. ~-.A Comiss~o de ~ducaça~. ~ 

Do Deputado Carlos Pimenta, sol1c1tando seJa env1a~o_OflClO 
ao Secretário de Agricultura com vistas a convlda-lo a 
comparecer à Assembléia para discutir o Projeto Jequitaí. 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DNER com vistas à restauração de 
trecho da BR-365 que liga Montes Claros a Pirapora. 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando se oficie aos 
Senadores e Deputados Federais com vistas a denunciar o 
estado de abandono em que se encontra o escritório do DNOCS 
em Montes Claros e a se fazer revisão do ato que proibiu a 
perfuração de poços tubulares a particulares. . . . 

Do Deputado Almir Cardoso e outros, sollCltando seJa 
constituída comissão parlamentar de inquérito para, no prazo 
de 120 dias, investigar a existência de escravidão por 
dívidas de trabalho no desmatamento e na produção de carvão 
vegetal na região Norte de Minas. 

Do Deputado Toninha Zeitune, solicitando o encaminhament~ 
do Projeto de Lei nQ 34/95 na forma do Substitutivo ~Q 1 a 
comissão seguinte a que foi distribuído, em razão do termino 
do prazo para a Comissão de Administração Pública apresentar 
seu parecer. 

Da Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias. Conhecer, 
Debater, Propor e Acompanhar Todas as Ações do Governo 
Federal Desenvolvidas no Proposto Processo de Privatização 
da Companhia Vale do Rio Doce, solicitando prorrogação por 
30 dias do prazo de funcionamento dessa Comissão. - o requerimento da Comissão de Assuntos Municipais foi 
publicado na edição de 24/6/95. _ 

COMUNICAÇOES 
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Paulo 

Schettino. 
Oradores Inscritos 

o sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo 
Rezende. o Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas: o que me traz a esta tribuna na 
tarde de hoje diz respeito à maneira indiscriminada como 
está sendo feita a emancipação de distritos nos quatro 
cantos de Minas Gerais. Venho acompanhando atent~~ente todo 
esse corre-corre nos corredores da Assemble1a, para 
emancipar o distrito "x" ou o "y". Um absurdo a maneira rude 
e, até mesmo, irresponsável como grupos interessados começam 
a traçar a independência política de localidades. Esses 
mesmos grupos, no entanto, se esquecem da cala~idade 
financeira e social que irão causa~ no futuro, oficial1zando 
a socialização da pobreza e da miseria. 

Relembro que, dos últimos 33 municípios emancipado~ ~o 
Estado de Minas Gerais, poucos conseguiram independencla 
política e econômica. Noventa po~ c~nto continuam d~ ~i~es 
na mão em busca de recursos. A ma10r1a dos novos mun1clp1os 
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tem receita pequena, praticamente resumida ao recebimento da 
cota do Fundo de Participação dos Municípios, o tão sonhado 
FPM, que se torna um pesadelo profundo para a maioria das 
cidades emancipadas. O repasse do ICMS nem se fala. É 
irrisório para que a maioria satisfaça os anseios da 
população. Para se ter uma idéia, dos novos municípios, 14 
receberam, de janeiro a março deste ano, conforme 
publicação no "Minas Gerais", menos de R$500,00, como 
Jampruca (R$295,53) e Mamonas (R$332,17). Sem dúvida, um 
verdadeiro desastre para os ~unicípios que pensam em se 
libertar. 

Uma outra questão que temos que observar diz respeito ao 
movimento de produção de cada distrito, pois a maioria tem 
um movimento comercial quase nulo, gerando um minúsculo 
índice de Valor Adicional Fiscal - VAF -. que resulta no 
repasse financeiro para o município. 
Podemos analisar. também, a questão dos distritos que se 

emanciparam e estão praticams~te libertos, como Juatuba. 
Nesse caso. a emancipação :evou à falência o próspero 
Município de Mateus Leme. Com sua emancipação, em 1992, 
Juatuba levou consigo o distrito industrial de Mateus Leme, 
com a sua lucrativa fábrica de cerveja, e a maior parte da 
arrecadação do município-sede. No primeiro trimestre deste 
ano, recebeu R$935.000.000,00 de repasse. Acompanhamos, aqui 
na Assembléia, o drama de Mateus Leme e de seu povo. ~ 
próspera Juatuba também terá sua parcela de co~tribuiçâo a 
sua ex-sece-mãe. Bancará durante 13 anos ajuda àquele 
município ":,ido, pagando um ônus proveniente de uma divida 
sem proceae~cia. Situação que irá complicar ainda mais p?-a 
Mateus Leme com a reforma constitucional, quando a le~ ~e 
repasses, aprovada por esta Casa, não terá mais valor. E a~, 
Srs. Deputados? Teremos mais um município nesta Casa pedindo 
ajuda com o pires na mão. 

A minha preocupação é com relação ao povo mineiro, povo que 
me outorgou a participação nesta Casa em defesa de seus 
interesses. Não posso de maneira nenhum~ compactuar contra 
os interesses do povo de Minas Gerais. E bom lembrar que o 
Governo de Minas Gerais, como o de qualquer outro Estado da 
Federação, acumula uma grande dívida social com o seu povo 
e, certamente, atrasará em muitas décadas esse 
ressarcimento, caso nós, Deputados Estaduais, continuarmos 
com esta filosofia de aleatoriamente autorizar a 
independência e a morte de distritos em Minas Gerais. 
Estamos demonstrando, assim, na maioria das vezes, 
interesses políticos em busca de concretizar um reduto 
eleitoral e de poder, mesmo a custo da divisão de bens de 
serviços de uma economia caracterizada pela extrema pobreza, 
divisão essa que no final significará insuperáveis problemas 
para o Tesouro do Estado, ao qual caberá a montagem de 
estrutura mínima para que os novos municípios ganhem meios 
de servir ao cidadão através da presença das instituições 
públicas. 

Neste momento Minas Gerais já e recordista em número de 
municípios - tem hoje 756 , em um futuro próximo, poderá 



676 

atingir 900 municípios. A sociedade mineira já despertou 
para o assunto. A cada dia que passa, recebo dezenas de 
pedidos para que continue com meu propósito de não ser 
favorável á criação de novos municípios. Várias entidades 
estão se reunindo para debater o assunto. Muitas delas já 
começaram a se pronunciar, como é o caso das 36 associações 
microrregionais do Estado, que afirmam ser contrárias ás 
emancipações e criticam a elasticidade da Lei Complementar 
nQ 37, assinada pelo Governador Eduardo Azeredo, em janeiro 
deste ano. Alguns Presidentes pedem a nós Deputados mais 
sensibilidade ao analisarmos os critérios, antes de 
emanciparmos qualquer distrito. É bom lembrar que entre 1990 
e 1992 foram aprovadas 33 solicitações, e, agora, Minas 
poderá ganhar mais de 150 novos municípios, se tornando, sem 
dúvida, um Estado recordista em problemas sociais e com 
grande seqüela financeira para o futuro. 
Se continuarmos atendendo a pedidos de grupos 

emancipacionistas, seremos futuramente tachados de 
irresponsáveis. Vamos utilizar o bom senso. A lógica nos 
aponta que a emancipação somente beneficiará os distritos se 
for realizada dentro de critérios rigorosos, porque, se o 
distrito não tiver condições de se auto-sustentar, não 
passará de um ónus aterrorizante para o Estado, que apenas 
assistirá à ampliação de seus gastos com a máquina pública. 
O que estamos vendo nesta Casa são aberrações contra o 
progresso de Minas. Distritos que não têm condições de se 
auto-sustentar estão pleiteando sua independência. O que sem 
dúvida irá acontecer com esses municípios, Srs. Deputados, é 
uma tremenda socialização da miséria. 
Tenho a certeza de que, quando o Governador Eduardo Azeredo 

sancionou esta lei complementar, seu propósito foi implantar 
a democracia nos municípios mineiros e transferir autonomia 
e responsabilidades aos Deputados desta Casa. O bom senso e 
a disciplina da coerência fizeram parte de seu pensamento. 
No momento, a sua maior preocupação é que não cometamos 
erros fatais para Minas, emancipando distritos que não podem 
passar de distritos e permitindo que municípios que não 
podem perder seus distritos os percam. 

Ao finalizar, peço aos meus pares que reflitam sobre esse 
assunto de extrema gravidade quanto ao futuro de Minas 
Gerais, com emancipações que destoam dos anseios do povo 
mineiro. Peço também ao Presidente desta Casa, Deputado 
Agostinho Patrús, que leve em frente a idéia, colocada no 
último Congresso Mineiro de Municípios, de que os Prefeitos 
Municipais, através de entidades, poderão propor à 
Assembléia Legislativa alterações nos critérios de 
emancipação de municípios, dando-lhes um tempo para propor 
alterações na Lei Complementar nQ 37, antes que sejam 
efetivadas as criações dos novos municípios. Tenho certeza 
de que o bom senso irá trazer frutos para o nosso Estado. Do 
jeito que estão sendo encaminhados os processos 
emancipacionistas, esta Casa terá um parlamentar disposto a 
honrar o vote do povo mineiro, dizendo sempre não à 
emancipação em Minas Gerais. Muito obrigado. 
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O Sr. Presidente 
O Deputado Kemil 

Sras. Deputadas, 
filiação ao PSDB. 

-Com a palavra, o Deputado Kemil Kumaira. 
Kumaira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
vimos a esta tribuna para anunciar nossa 

Em 26/10/65, o Ato Institucional nQ 2 extinguiu os partidos 
políticos no Brasil. No ano anterior tivera início a longa 
noite autoritária que 1r1a perdurar por mais de duas 
décadas. Em novembro do mesmo ano, o Ato Complementar nQ 4 
definiu ex1gencias que equivaliam, na prática, à 
institucionalização do bipa~:idarismo. Constituíram-se então 
a Aliança Renovadora Nacio~al ARENA e o Movimento 
Democrático Brasileiro- MDB. Três anos depois seria editado 
o Ato Institucional nQ 5. 

Foi num contexto que nosso compromisso com a justiça e a 
democracia levou-nos à vida pública. Com plena consciência 
do que isso significava, optamos pelo MDB. 

Naquele tempo, ser oposição significava ser olhado com 
desconfiança pelo regime; significava a ameaça constante de 
cassação da cidadania, de prisão ou de exílio. Eram os 
tempos heróicos da resistênc'? democrática, quando a 
tentação de abrigar-se à sombra do poder seduzia os mais 
tímidos. 

Em 1972, ingressamos na política elegendo-nos Vereador à 
Câmara Municipal de Teófilo Otóni. Três anos depois 
integrávamos à bancada do MDB do Legislativo mineirc 
Tivemos a honra de militar ao lado de nomes que fizeram~ 
história da liberdade nesta terra. Vimos caírem companheiros 
nossos aniquilados politicamente pelo AI-5. Encontramos 
fechadas todas as portas e negadas as mais comezinhas 
reivindicações pelo simples fato de não sermos alinhados com 
o Governo. Graças a Deus, soubemos resistir. 

Maior foi a ventura de ter participado do processo de 
redemocratização do País. Maior a certeza de que estávamos 
no caminho certo. Maior a glória de termos lutado ao lado de 
Tancredo Neves e de Ulysses Guimarães, de Jorge Ferraz e do 
saudoso Renato Azeredo, pai de nosso Governador. 

Mudada a sigla, permanecemos no PMDB, fiéis à nossa 
primeira opção partidária. Nessa condição, ajudamos a 
consolidar as liberdades civis conquistadas a duras penas. 
Durante 23 anos de militância política, temos a consciência 
de nunca ter transigido com os ideais que inspiraram nossa 
entrada para a vida pública. 

Hoje o Brasil tem eleições livres e imprensa independente. 
A tesoura do censor não mais impede a divulgação de idéias. 
o sistema pluripartidário é realidade, os sindicatos são 
fortes e atuantes. 
O mundo também mudou. A queda do muro de Berlim, o fim da 

guerra fria e o colapso da União Soviética impõem novas 
questões. Expressões como "esquerda" e "direita" estão 
prestes a ganhar um sentido bem diferente daquele que 
possuíam no início da década. 

à 
da 
da 

Entre nós, o desafio é abr;- as portas da cidadania 
multidão de brasileiros qL~ sobrevivem à margem 
sociedade. no limiar da miséria absoluta. É fazer 



democracia formal da lei 
transformar a realidade. 
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uma democracia operante, capaz de 

O grande mal que assolou o País nos últimcs dez anos foi a 
inflação crônica e renitente que massacrou salários, 
aniquilou empregos e levou à perda não só de referências 
econômicas mas também das referências éticas que devem 
nortear a vida nacional. Na inflação estão as raizes de 
todas as crises que vimos enfrentando: crises sociais, 
políticas e morais. 
Se nos anos 60 e 70, o desafio a enfrentar era o 

autoritarismo, na atualidade é a cultura inflacionária que 
infelicita o povo e só aproveita aos especuladores. 
Estabilidade é a palavra de ordem. Estabilidade que não se 

consegue sem sacrifícios e lutas, mas que é o caminho para 
resgatar para a cidadania plena a multidão de irmãos 
brasileiros que hoje vegetam no limbo da subsistência. 
Chegou o momento de. libertar o Brasil das amarras do 

subdesenvolvimento. E hora de construir com firmeza e 
verdade um tempo de justiça para todos. 
O projeto da social-democracia é aquele que se mostra mais 

adequado a dar suporte à retomada do crescimento na presente 
conjuntura. Ele não abriga em seu interior nem a cegueira 
ideológica de um socialismo que não acordou para a 
modernidade nem a idolatria do mercado professada pelo 
neoliberalismo. 
Por isso, nossa decisão de ingressar nas fileiras do PSDB. 

Ao fazê-lo, não estamos rompendo com os ideais que 
inspiraram nossas ações políticas até hoje. Estamos. isto 
sim, agindo em coerência com eles. É nosso compromisso com 
Minas e com o Brasil que nos ditou essa atitude. 
Compreendemos, de um lado, que, para fortalecer a presença 
de Minas no cenário nacional, é necessário fortalecer no 
Estado o PSDB. Por outro lado, o sucesso da estabilização e, 
em conseqüência, da arrancada par~ o desenvolvimento 
dependem de uma sólida base de apoio p~litico ao projeto da 
social-democracia. Por isso, a trajetória de nossa vida 
pública levou-nos naturalmente à decisão que estamos 
tomando. Ela é o resultado necessário de nossa evolução, uma 
evolução tranqüila e serena de quem, nos piores momentos do 
autoritarismo, não hesitou em lutar no MDB por melhores dias 
para o povo brasileiro. 
* -Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. o Deputado Carlos Pimenta 
Assembléia Legislativa, Deputado 
Deputadas, Srs. Deputados, Srs. 
da imprensa. 

Exmo. Sr. Presidente da 
Agostinho Patrús, Sras. 

visitantes, representantes 

Nesse final de semana, fizemos uma importante visita ao 
escritório regional do DNOCS em Montes Claros para tomar 
consciência da importância desse órgão e das dificuldades 
que enfrenta neste momento. A área de atuação do escritório 
sede do DNOCS em Montes Claros, no polígono das secas 
mineiro, corresponde a uma área superior a 120.000km2 (maior 

z 
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que os Estados de Alagoas. Sergipe, Pernambuco, Paraíba e 
Rio Grande do Norte). O DNOCS tem como função básica 
combater os efeitos da seca, através do aproveitamento da 
água de superfície (construindo barragens) e da água 
subterrânea (perfurando poços), dando condições para que o 
homem do meio rural possa fixar-se no campo, evitando o 
êxodo rural que tantos malefícios sociais traz para os 
núcleos urbanos (miséria, desemprego, criminalidade, 
doenças, abandono e prostituição). 
Entretanto, apesar de os problemas causados pela seca na 

região se agravarem a cada ano, o DNOCS, desde abril de 
1993, está proibido de perfurar poços para particulares em 
toda a região. Essa proibição se deu como resultado da 
política de apadrinhamento dos Deputados Federais na qual se 
destacou o Deputado Inocêncio de Oliveira, na época 
Presidente da Câmara Federal. Esperava-se que com a 
proibição da perfuração de poços artesianos para 
particulares tivéssemos como contrapartida um volume 
acentuado de recursos destinados à perfuração de poços 
comunitários, o que, entretanto, não ocorreu até hoje. 

O DNOCS tem condições de perfurar cerca de 150 poços por 
ano e com um pouco mais de investimentos poderá atender 300 
poços por ano. O seu escritório regional já contou 400 
funcionários em passado bem próximo e hoje possui pouco mais 
de 40 técnicos. Possui uma valiosa frota de caminhões, e no 
pátio estão cinco perfuratrizes modernas, com todo o suporte 
de compressores, tanques, todas elas ociosas, enferrujando-
se e deteriorando-se pela ação do tempo. Poderiam 
perfeitamente estar em atividade, perfurando dez poços por 
mês e em parceria com a CODEVASF, atendendo às centenas de 
proprietários rurais que esperam, pacientemente, por esse 
beneficio. O DNOCS também é peça importante na construção de 
barragens. Conta com equipe técnica das mais preparadas, e 
todo esse potencial está ocioso à espera de recursos para 
iniciar o trabalho. 

Do orçamento para 1995, apenas para a construção de 
barragens, o DNOCS terá à sua disposição cerca de 
R$80.627.443,00 e fará 22 barragens no Nordeste Brasileiro. 
No Estado do Piauí, serão construídas quatro barragens com 
recursos de R$8.972.800,00, no Estado do Ceará serão 
construídas nove barragens com recursos de R$30.768.000,00. 
na Paraíba, uma barragem que custará R$4.500.000,00, no 
Estado de Pernambuco. três barragens com recursos de 
R$16.888.843,00, na Bahia, três barragens com recursos de 
R$10.680.000,00 e em Minas Gerais, com mais de 100 
mun1c1p10S envolvendo o Norte de Minas e o vale do 
Jequitinhonha, apenas uma barragem que terá recursos de 
R$600.000,00 a ser construída em Icaraí. 

Esse quadro demonstra bem a falta de interesse maior das 
nossas autoridades para com a região Norte mineira. É 
necessária uma ação política emergente; nesse final de 
semana passamos esses dados ao Ministro da Agricultura, ao 
Secretário de Agricultura. Dr. Alysson Paulinelli, e aos 
Senadores Arlindo Porto e Francelino Pereira, por ocasião de 
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suas visitas à cidade de Montes Claros, e pedimos todo o se~ 
empenho a fim de se fortalecer, por meio de ação política 
adequada, o DNOCS na nossa região e se fazer um estudo tendo 
em vista um trabalho conjunto do Governo Federal e do 
Governo do Estado para que utilizem o maquinário disponível. 
a mão-de-obra especializada, o "know-how" de décadas para o 
combate à seca. É inadmissível saber que temos cinco 
máquinas perfuratrizes no pátio do DNOCS prontas para serem 
usadas e uma fila de espera de centenas de produtores que 
querem esse benefício e dele precisam. 

É ainda importante relatar que o DNOCS já elaborou projetos 
de construção de barragens fundamentais para o Norte de 
Minas, tais como: 

1 - Barragem do Rio Viamão, no Município de Mato Verde, que 
acumulará 50.000.000m3 para o abastecimento da sede do 
mun1c1p1o e distritos, além de proporcionar a irrigação de 
4.000ha, tudo por gravidade. Os recursos para a construção 
desta barragem são da ordem de R$50.000.000,00. O projeto 
encontra-se pronto no DNOCS, aguardando apenas a liberação 
dos recursos; 

2 Barragem do Rio Galheiros, em Espinosa, para o 
abastecimento daquela cidade que é uma das que mais sofrem 
com os efeitos da seca. Espinosa, nos últimos meses, 
assistiu à saída de mais de 7.000 retirantes e nada pôde 
fazer para evitar este fato. O custo dessa obra é de mais ou 
menos R$1.000.000,00; 
3- Barragem do Rio Vacarias, em Salinas- e aqui chamamos 

a atenção dos Deputados Péricles Ferreira e Geraldo Santana. 
Essa barragem acumulará cerca de 100.000.000m3 e servirá 
tanto para a irrigação como para o aproveitamento 
hidrelétrico. Somente quem conhece a região de Salinas pode 
avaliar a importância desse benefício; 
4 - Barragem Jacu das Piranhas. em Monte Azul. obra que 

proporcionará a irrigação de mais ou menos 3.000ha, além dos 
abastecimentos de água para a cidade e a zona rural. 
Terminando o nosso pronunciamento, quero afirmar que esta 

Casa não se calará em momentos iguais a este. É 
inadmissível, quando observamos que temos um órgão do 
Governo Federal, o DNOCS, com toda a sua estrutura no Norte 
de Minas, com toda a sua tecnologia e seu "know-how", com 
todos os seus funcionários preparados e prontos para 
desenvolver uma ação naquela região, assistirmos a Estados 
como Alagoas, Piauí, Pernambuco, Bahia e Paraíba fazerem 
esforços, por intermédio de seus Governadores e Deputados 
presentes em Brasília, nas reuniões da SUDENE, enquanto 
nós, do Estado de Minas Gerais, verificamos com certa 
passividade o descaso, o abandono, o esvaziamento daquele 
órgão nessa região. 
Quantas e quantas vezes nós cobramos da COPASA, da 

Secretaria de Recursos Hídricos e do Governador Eduardo 
Azeredo a perfuração de poços artesianos naquela região e 
não nos preocupamos em ir ver, de perto, o que está 
realmente acontecendo. Acho, Srs. Deputados, que é 
exatamente nos momentos críticos, nos momentos de 
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dificuldade, que mostramos o melhor de nós mesmos. Temos 
incentivado o Sr. Governador, porque temos obrigação moral, 
social. de apontar os caminhos. Eis aí um caminho que vale 
a pena ser percorrido. Eis aí uma missão que vale a pena ser 
perseguida. Eis aí a batalha que vale a pena ser combatida, 
fortalecendo um órgão que está preparado para atender a 
reg1ao mais pobre do nosso Estado, o Norte de Minas, o vale 
do Jequitinhonha. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, imprensa, presentes na galeria, funcionários 
desta Casa, antes de começar o meu pronunciamento, quero, de 
público, parabenizar o Deputado Ademir Lucas pela sua 
atuação à frente da Secretaria de Esportes, pelo empenho, 
dedicação e maestria com que vem se dedicando ao cargo. 

Na última sexta-feira, fui à cidade de Pimenta, onde, 
representando o Presidente desta Casa, Deputado Agostinho 
Patrús, participei do encontro de turismo, promoção das 
Faculdades Integradas Newton Paiva, para se discutir o 
potencial turístico da região de Furnas, que congrega 34 
municípios. 

O Governador Eduardo Azeredo foi ao encontro e atendendo às 
solicitações dos Prefeitos, vai estudar a possibilidade de 
realizar obras viárias para melhorar a infra-estrutura da 
região, visando ao desenvolvimento da atividade tur·istica. 
A Deputada Maria Elvira, gentilmente, levou aos presentes a 

minha preocupação com o turismo como produto potencial e a 
intenção de criar a comissão permanente de turismo nesta 
Casa. 

Informo que a Comissão de Estudes de Turismo, formada por 
Deputados voluntários, a partir de requerimento de minha 
autoria, foi transformada em seminário legislativo sobre 
turismo, após três reuniões com os segmentos da sociedade 
que atuam no setor, para atender melhor às expectativas 
desses mesmos segmentos. 
Aproveito a oportunidade para comunicar a esta Casa que, 

nos dias 5, 6 e 7 de julho, estarei acompanhando o Deputado 
Ademir Lucas. Secretário de Esportes. a Montes Claros e 
:~naúba, para que, "In loco", ele possa conhecer e avaliar o 
:·tencial do Bico da Pedra, que se pretende, seja 
transformando num grande empreendimento como as Escarpas do 
Lago, que possa gerar dividendos com melhor distribuição de 
renda para Janaúba e região, através dO turismr 
Vale salientar, Sr. Presidente, que a Associaç~~ Brasileira 

das Agências de Viagens - ABAV - divulgou, ontem, recente 
pesquisa, na qual se chega à cor-lusão que um ano de real 
fez muito bem à saúde do turi~-~ nacional. Segundo a 
Associação, o movimento aumentou 181.. O Rio de Janeiro 
continua à frente no mercado interno, 261. das viagens têm a 
cidade como destino. 

O Rio de Janeiro, Sr. Presidente, tem investido maciçamente 
em campanhas publicitárias preservando, enriquecendo e 
cultuando as suas belezas natur2 .. 
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É necessário mesmo e imprescindível levar Minas além das 
Gerais. 
Quero falar também sobre o PRDDETUR. Ainda em Pimenta, o 

Presidente da EMBRATUR, Caio Luís de Carvalho, e a Sra. 
Márcia Kubitschek, Secretária de Turismo e Serviço do 
Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo, deixaram 
claro que Minas Gerais não é um dos nove Estados incluídos 
no PRODETUR, que tem uma verba a ser investida de 
US$800.000.000,00. Mas deixaram claro, também, que com força 
política chegamos lá. 
Solicito dos Srs. Deputados 

condução de Minas para o 
principalmente para o Norte 
importância. 

se empenharem 
PRODETUR, 

do Estado, 

ativamente na 
o que será, 
de fundamental 

Quero falar, ainda, Sr. Presidente, de matéria publicada 
ontem, no jornal "O Globo", página 14, sob o seguinte 
título: "Cientistas criticam parque no Peruaçu". O vale do 
Peruaçu fica entre os municípios de Itacarambi e Januária, 
no Norte de Minas. São unânimes as afirmações quanto às suas 
relíquias milenares com potencial espeleológico e 
arqueológico. A matéria traz depoimentos contra a criação do 
parque, porque todo o processo burocrático não garantiria a 
conservação da região. A conquista da realização desse 
parque, tão sonhado como potencial natural de geração de 
recursos por via do turismo, para os municípios e seu 
entorno, não pode jamais ir por água abaixo só porque não 
existem garantias. 
Solicito a todas as entidades ligadas ao turismo, à 

ecologia, à espeleologia, ao IBAMA, ao IEF, entre outras, 
que se unam para encontrar a solução para a questão. 
Desta Casa, solicito, mediante requerimento a ser 

encaminhado à Presidência, se instale uma CP! para avaliar 
as denúncias publicadas na matéria. 
Aproveito também para solicitar à Comissão que procede 

estudos sobre as mudanças no Regimento Interno que analise, 
com toda a atenção, a proposta que apresentei de viabilizar 
a participação do suplente de Deputado em exercício de 
mandato como Presidente de comissão permanente e poder se 
eleger para os cargos da Mesa da Assembléia. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é justo um parlamentar que 

se dedica, trabalha e que está no pleno gozo de suas funções 
parlamentares, com deveres e direitos, ser alijado do 
processo de participação nesta Casa? 
Sei, perfeitamente, que o suplente "está" Deputado. Mas sei 

também, perfeitamente, que, "estando" Deputado, os direitos 
e deveres para com a sociedade civil e pública são os mesmos 
dos que são Deputados. 

Repudio, com veemência, a discriminação. Isso, não é ser 
mineiro. Obrigada. 
* - Sem revisão da oradora. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glycon Terra 

Pinto. 
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O Deputado Glycon Terra Pinto Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, senhoras, sobre o Carnabelô, quero dizer que 
nunca mais. 
A farra remonta às festas pagãs nas colhe·~~s e aos rituais 

da fertilidade. No Egito havia celebração à deusa Isis e ao 
touro Ápis. Depois vieram os rituais dionisíacos dos Gregos, 
os licenciosos bacanais e as suntuosas orgias romanas. 

Em Roma, comemoravam-se as saturnais para glória do deus 
saturno. A abertura era um cortejo de carros imitando 
navios, com homens e mulheres, todos nus, dançando frenética 
e obscenamente: os "carrum naval is". Para muitos, deriva daí 
a expressão carnaval. 

No dia 15 de fevereiro, comemoravam-s~ as lupercais, 
dedicadas à fecundidade. Os lupercos, sacerdotes de pã, 
saíam pelados, banhados em sangue de cabra e perseguiam 
transeuntes, batendo-lhes com uma correia. 

Em março os bacanais homenageavam Baco (c ~eus do vinho na 
Grécia, chamado Dionísio na versão romana), inspirados pelos 
deuses Como e Momo. Por isso, o carnaval é hoje considerado 
festa de Momo, que nada mais é do que um deus do paganismo. 

No século VI a Igreja Católica adotou essas festas 
libertárias, ajuntando-as todas na véspe·~ da Quaresma, como 
uma compensação para a abstinência que a~tecede a Páscoa. 

Na Idade Média, a festa virou encenação litúrgica, corrida 
de corcundas, batalha urbana de ovos, água e farinha. 

O carnaval, então, espalhou-se pelo mundo, tenc: 
desembarcado no Brasil no século XVII, trazido pelo~ 
portugueses, com o nome de "entrudo'', com as mesmas 
finalidades: inverter a ordem do cotidiano e subverter a 
hierarquia. 

Na Bolívia, os mineiros de Oruro veneram a mãe-terra, 
"pachamana'', danc2,do fantasiados de demônios. 
Hoje, em Belo ~:~izonte, a Prefeitura gasta -'lhões de 

dólares com o Carnaval temporão, ocas1ao em Jue moças 
adolescentes perdem a virgindade, os rapazes usa~ drogas, e 
os operários excedem nas bebidas para, enfraquecidos, cairem 
dos andaimes no dia seguinte. 
Seria bem melhor se todo o dinheiro gasto ness- festa do 

demônio fosse aplicado para melhorar as condiçt~s de vida 
dos favelados, ou socorrer centenas de pessoas pobres que 
estão morando debaixo dos :iadutos e em caixas de papelão 
nas calçadas da cidade, ou salvar a vida de outras tantas 
crianças que morrem nas filas dos hospitais, ou abrigar as 
que perambulam, desde tenra idade, pelas ruas cheirando cola 
de sapateiro ou mendigando nos sinais de trânsito. Será que 
nossas autoridades municipais perderam o juizo? 

É uma absurda inversão de valores, diante da qual os 
crentes não podem se calar. 

Deus foi muito claro na Bíblia: "Os estultos, por causa do 
seu caminho de transgressão e por causa das suas 
iniqüidades, serão afligidos". (Salmo 107:17) 

"Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, 
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, 
porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, 



invejas, bebedices, glutonarias 
estas, a respeito das quais eu vos 
vos preveni, que não herdarão o 
causas praticam." (Gálatas 5:19) 
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e causas semelhantes a 
declaro, como já outrora, 
reino de Deus quem tais 

Antes, esperamos que nossas autoridades recobrem o juízo e 
reconsiderem o temor a Deus, princípio de sabedoria, e, um 
balanço pós "feita", concluam o óbvio. 
É melhor parar por aqui. Com Deus vamos mudar este País. 
É melhor parar por aqui. Muito obrigado a todos pela 

atenção e que fique patente e evidenciado, nesta Casa, que, 
no nosso País, ainda há decência e ~~ral. 

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. 

Decisão da Presidência 
Resposta a questões de ordem formuladas pelos Exmos. Srs. 

Deputados Gilmar Machado e Durval Ângelo, respectivamente, 
nas 48ª e SOa Reuniões Ordinárias Deliberativas. 
O nobre Deputado Gilmar Machado apresenta questão de ordem 

em que faz duas indagações. 
A pri~eira delas é pertinente à decisão que altera a 

mecânica das audiências públicas regionais estabelecendo a 
periodicidade de dois anos para a sua realização. Alega o 
parlamentar que resolução aprovada pelo Plenário desta Casa 
determina que as audiências ocorrerão anualmente e que 
modificações quanto a esse ponto deveriam ser feitas por 
meio de projeto de resolução. Indaga, quanto ao assunto, se 
os Líderes foram consultados sobre a modificação. 
Sobre o mesmo assunto, formulou, também, questão de ordem o 

Deputado Durval Ângelo, alegando que a decisão que altera a 
periodicidade das audiências, assinada pelos Chefes dos 
Poderes do Estado, além de indefinida quanto à forma, choca-
se com a determinação contida no art. 2Q da Lei nQ 11.745, 
bem como com a disposição constitucional decorrente da 
Emenda nQ 12, segundo a qual as audiências públicas 
municipais serão realizadas pelos poderes públicos locais 
até o dia 30 de abril de cada ano. 

Em segundo lugar, questiona o parlamentar sobre as 
modificações do Regimento Interno, solicitando a posição da 
Mesa relativamente a propostas que, naquele sentido, teriam 
sido por S. Exa. apresentadas há mais de dois meses. 

Antes de mais nada, convém esclarecer que a modificação 
apontada pelo Deputado Gilmar Machado não está 
consubstanciada em decisão desta Presidência, mas em decisão 
conjunta das chefias dos Poderes do Estado. Por outro lado, 
a resolução a que se refere o parlamentar, certamente a nQ 
5. 117, de 14/7/92, disciplinou a realização das audiências 
públicas antes da alteração determinada pela Emenda nQ 12 à 
Constituição do Estado, de 1Q/7/94. Após a edição dessa 
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emenda, a disciplina das audiências públicas exatamente 
porque agora abrangente dos três Poderes - passou a constar 
na Lei nQ 11.745, de 16/1/95. 

Nessa lei, ao contrário do 
parlamentares, não há definição 
audiências públicas regionais. 
constitucional, que tem a mesma 
art. 2Q da mencionada lei é 
municipal, erigida como condição 
municípios na audiência pública 
final para a sua realização a 
ano. 

que alegaram os nobres 
da periodicidade anual das 

O mesmo ocorre no texto 
redação. O que determina o 
que a audiência pública 

para a participação dos 
regional, teria como termo 

data de 30 de abril de cada 

O p~eceito não estabelece obrigatoriedade de realização das 
audiências públicas regionais a cada ano, porque nada impede 
que, em plena consonância com a legislação, sejam coletadas 
as propostas dos municípios anualmente, para subsidiar a 
realização das audiências públicas regionais na 
periodicidade que for conferida a essas, por exemplo, a cada 
dois anos. 

Cumpre enfatizar que, além disso, o dispositivo, nessa 
parte, é dirigido aos municípios e deve ser entendido com a 
sua natureza de condição, sem o condão de obrigar, uma vez 
que a matéria não poderia ser imposta à municipalidade, sem 
que:·~ da autonomia dessa entidade federada. 

Qua ~o ao aspecto pertinente à forma de decisão, argüido 
pelo Deputado Durval Ângelo, esta Presidência informa que o 
meio utilizado foi o mesmo que consubstanciou o regulamento 
das audiências, qual seja um documento conjunto dos três 
Poderes, ao qual se convencionou chamar decisão. A forma 
guarda plena consonância com os ditames da Lei nQ 11.745/95, 
de 1995, pela qual se delegou à Mesa da Assembléia não 
apenas a definição do cronograma das audiências, mas também 
a elaboração de sua regulamentação. esta última submetida à 
chancela dos Chefes dos demais Poderes, o que autoriza e 
fundamenta o exercício da competência questionada. 
Tão ou mais importante do que a análise legal da 

modificação é, a nosso ver, o seu propósito, que encerra a 
necessidade e a conveniência de aprimoramento das 
audiências. de modo a garantir a concretização de seus 
resultados. 

É necessário destacar que a decisão de reali=:r as 
audiências a cada dois anos não traz a intenção de 
interromper o processo durante um ano, mas, apenas, a de 
possibilitar o prosseguimento dos trabalhos necessários no 
ano seguinte ao da coleta de propostas, quais sejam, a 
compatibilização e o acompanhamento dos resultados da 
execução orçamentária. Por isso mesmo, temos anunciado que, 
mediante a mudança, não se estará interrompendo por um ano a 
realização das audiências. mas, apenas, possibilitando a 
divisão do processo em duas fases distintas e absolutamente 
necessárias: uma de definição e coleta das prioridades; 
outra, de avali~ção das obras em fase de execução, das jà 
executadas ou das eventualmente relegadas pelo Estado para 
um momento posterior. 
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É necessar1o compreender que o aprimoramento das 
audiências, em boa parte, tem sido feito à medida que, na 
prática, verifica-se alguma distorção ou defeito dessa 
grande empreitada democrática que, hoje, vem congregando, 
com sucesso, a ação e o empenho dos Poderes constituídos do 
Estado. 
Apesar do nosso firme convencimento de que a decisão, tal 

como adotada, não se choca, pelas razões já apontadas, com 
as normas da lei mencionada ou com o dispositivo 
constitucional decorrente da Emenda nQ 12, queremos dizer 
aos nobres parlamentares autores das questões de ordem que 
esta Presidência não tem restrição a nenhuma emenda a lei ou 
a Constituição a qual, em nome da clareza, venha dissipar 
qualquer dúvida relativamente à interpretação dos 
dispositivos pertinentes à matéria. 
Respondendo à segunda indagação do ilustre Deputado, esta 

Presidência esclarece que, relativamente às modificações do 
Regimento Interno, a Mesa tomou as seguintes providências: 
primeiramente, designou a Deputada Maria José Haueisen e o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, respectjvamente, 2a-
Secretária e 1Q-Vice-Presidente desta Casa, p2~a receberem 
as propostas de alteração; esgotada essa fase, em reunião 
realizada no dia 20 do corrente mês, constituiu comissão, 
formada pelos mencionados parlamentares e pelo Deputado 
Ermano Batista, para examinar as propostas recebidas e 
apresentar anteprojeto de resolução sobre a matéri~. até o 
próximo dia 30 de setembro. 
Isso posto, entendemos estarem respondidas as questões de 

ordem suscitadas pelos eminentes Deputados Gilmar Machado e 
Durval Ângelo. 
Sala das Reuniões, 27 de junho de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, estaremos, na 

prox1ma reunião, a analisar, mais profundamente, as 
respostas proferidas pela Presidência e pela Mesa às nossas 
questões de ordem. Gostaríamos, entretanto, de indagar, com 
referência à questão de ordem que diz respeito às alterações 
no Regimento Interno, se a Presidência e a Mesa já 
estabeleceram um prazo para a preparação do respectivo 
anteprojeto. Como posteriormente será realizado um amplo 
debate, gostaria de saber se, nesse intervalo de tempo em 
que se está preparando o projeto, a Mesa previu a 
possibilidade de participação dos Lideres para que a matéria 
possa ser agilizada e receba maior contribuição durante sua 
sistematização e montagem. 
Gostaria, então, de saber se há previsão da Mesa para 

colocar em votação essas propostas ainda este ano e se o 
projeto será colocado em regime de urgência :~ se a partir 
de setembro vamos ficar sem prazo pré-estabele:ido. 

Na resposta dada por V. Exa. não houve esse aprofundamento, 
portanto gostaria de saber se há possibilidade de se 
restabelecer esse debate. Essa é a nossa posição e a noss2 
sugestão a respeito desse assunto. 
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O Sr. Presidente - Em respos:a à questão de ordem formulada 
pelo Deputado Gilmar Machado, esta Presidência informa que, 
na última reunião da Mesa, ficou acertado o recebimento não 
só das propostas enviadas pelos Deputados à Deputada Mari2 
José Haueisen e ao Deputado Sebastião Navarro Vieira cor: 
também as oferecidas pela Escola do Legislativo, pois a Mesa 
deseja que aconteça um amplo debate sobre o tema. Quanto à 
tramitação do projeto que altera o Regimento Interno, esta 
Presidência assegura ao nobre Deputado que há o maior 
interesse por parte da Mesa em que a matéria tramite com 
toda a agilidade possível, resguardados, entretanto, os 
prazos que assegurem a oportunidade do debate requerido pela 
importância da matéria. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Paulo 
Schettino - falecimento do Dr. Thacyr Ornar Menezes, nesta 
Capital (Ciente. Oficie-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
- Neste instante, são submetidos a discussão e votação e 

aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, os 
pareceres da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade 
dos Projetos de Lei nQs 67/95, do Deputado José Bonifácio, 
que autoriza a incorporação de cursos superiores de 
Fundações, por meio de ajustes ou convênios; 69/95. do 
Deputado José Bonifácio, que assegura direito aos servidores 
da função pública; e 77/95, do Deputado Jorge Hannas, que 
contém normas previdenciárias relativas a ~o~são e 
contribuição (Arquivem-se os projetos.). 

O Sr. Presidente- Esta Presidência solicita à Deputada 
Maria José Haueisen que assuma a Presidência, para colocar 
em votação o parecer sobre o Projeto de Lei ng 117/9: JOr se 
tratar de matéria de nossa autoria. 
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - Parecer 

da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do 
Projeto de Lei nQ 117/95, do Deputado Wanderley Ávila, que 
transfere o Município de Turvolândia da circunscrição da 
Delegacia Regional de Saúde de Varginha para a circunscrição 
da Delegacia Regional de Saúde de Pouso Alegre. O parecer 
conclui pela inconstitucionalidade da matéria. Em discussão, 
o projeto . 

Questão de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Sra. Presidente. a bem da 

verdade, gostaríamos de levantar uma questão de ordem, 
porque entendemos que esses são projetos de extrema 
importância e que esta Assembléia teve o cuidado de 
encaminhá-los às comissões, para que sobre eles fosse feito 
um estudo jurídico, e estamos votando o parecer da Comissão 
que concluiu pela inconstitucionalidade da matéria. "Data 
venia" não há "quorum" para que se proceda a uma votação, o 
que tem sido a praxe nesta Casa. Assim, pediria a V. Exa., 
até mesmo em função do cuidado que a Comissão teve em 
receber os referidos projetos e emitir, sistematicamente, 
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seus pareceres, que encerre a reunião, de plano, por não 
houver "quorum" no Plenário. 
A Sra. Presidente - Concordamos com o Deputado Carlos 

Pimenta. Não há, no momento, número necessário de Deputados, 
e vamos, então, fazer a recomposição de "quorum", porque há 
matéria importante a ser votada nesta reunião. Convidamos o 
1Q-Secretário para proceder à chamada para recomposição de 
"quorum". Na sua ausência, solicitamos ao Deputado Marco 
Régis que faça a chamada. 
O Sr. Secretário (Deputado Marco Régis) (- Faz a 

chamada.) 
A Sra. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados. Há 

8 Deputados nas comissões, perfazendo um total de 25 
parlamentares. Não há "quorum" para continuação dos 
trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
A Sra. Presidente - Esta Presidência encerra a reunião e 

convoca os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 
28, às 20 horas, nos termos do edital de convocação; e para 
a ordinária deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com 
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pela 
Sra. Presidente é a publicada na edição anterior). Levanta-
se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 175/95 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o Projeto de Lei nQ 
175/95 tem por escopo isentar do pagamento de emolumentos as 
entidades beneficentes de assistência social. 
Publicada, foi a proposição distribuída à Comissão de 

Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu 
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria e apresentou as Emendas nQs 1 a 4. 
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer 

quanto ao mérito, nos termos do art. 103, I, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Merece destaque a iniciativa do Deputado Marcos Helênio, 

sensível aos encargos infligidos às entidades beneficentes 
de assistência social, que es:ào sujeitas a estipêndios 
incidentes sobre atos formais por elas praticados com 
relativa freqüência. 
Dentro da proposta em discussão, pretende-se sejam esses 

atos formais isentos do pagamento dos emolumentos referidos 
na Tabela 20 do Anexo III da Lei nQ 7.339, de 1Q/12/78, para 
as entidades beneficentes de assistência social declaradas 
de utilidade pública, e, por outro lado, reduzidos à metade 
os valores dos mesmos emolumentos quando se tratar de 
entidades beneficentes de assistência social não declaradas 
de utilidade pública. 
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Assim, justos e oportunos se nos afiguram os tratamentos de 
isenção e de redução propostos, de inquestionável valia para 
as entidades assistenciais, que se dedicam à promoção 
social. servindo desinteressadamente à coletividade. 

Além de representar beneficio para as referidas entidades, 
os efeitos da medida refletir-se-ão, em seu alcance, sem 
sombra de dúvida, diretamente naqueles que por elas são 
assistidos. 

Assim, tendo 
se reveste o 
encaminhamento 
tramitação. 

em vista o relevante interesse público de que 
projeto em tela, o que justifica o seu 
a esta Casa, c~tamos por não obstar sua 

Conc·~ usão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

175/95, no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 a 4, apresentadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Elbe Brandão, relatora- Bilac 

Pinto - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

NQ 238/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de resolução em tela, de autoria do Deputado 

Anivaldo Coelho, dispõe sobre o repasse dos recursos 
alocados no orçamento da Assembléia Legislativa e destinados 
a subvenção social e auxilio para :espesas de capital a 
entidades de assistência social a transferências a 
município~. 

Publicado em 19/5/95, vem o projeto 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. 
Sugerida alteração do parecer pelo próprio autor da 

proposta, foi ele reformulado nos termos seguintes. 
Fundamentação 

A proposição em epígrafe visa a disciplinar a distribuição 
das verbas de subvenção a que têm direito os Deputados 
Estaduais. 
Ocorre que, nos termos em que foi redigida, a proposta 

restringe a prerrogativa dos Deputados que se licenciaram 
por motivo de saúde ou para ocupar cargo de Secretário na 
esfera estadua 1. 

Esses parlamentares. contudo, possuem os mesmos direitos 
daqueles que se encontram no exerc1c1o de suas atividades 
normais nesta Casa Legislativa. 
~ o que se dec-~ende não apenas 

que versam sobr~ o exercício da 
também das Resoluções nQ 5.129, 
23/6/94. 

das normas constitucionais 
atividade parlamentar como 
de 28/12/92, e 5. 143, de 

Na seara constitucional. deve-se reportar às disposições 
contidas no~ arts. 56 e seguintes da Carta do Estado, que 
arrolam nãG apenas as prerrogativas como também as 
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incompatibilidades concernentes ao exercício do mandato 
parlamentar. 
Constata-se, pelos termos do art. 59, que o Deputado 

ocupante do cargo de Secretário de Estado continua sujeito a 
todas as limitações constitucionais, notadamente aquelas 
enumeradas no art. 57. 

Não se pode admitir, dessa forma, que lhe sejam retiradas 
as prerrogativas, entre as quais se insere o direito à 
distribuição das verbas de que cogita o projeto em análise, 
sob pena de se afrontar o texto constitucional. 
Inexiste, por outro lado, vício no tocante à iniciativa 

parlamentar para dispor sobre o tema. 
Finalmente, a apresentação do Substitutivo nQ 1 

compatibiliza a proposta com os preceitos constitucionais e 
legais que dispõem sobre a matéria, assegurando, ainda, aos 
parlamentares que não se reelegerem a prerrogativa da 
distri~uição das verbas no primeiro ano de cada legislatura, 
ressalvando-se aqueles que estiverem no exercício de outro 
mandato eletivo. 

Conclusão 
Em face do expost:, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de 
Resolução nQ 238/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir 
transcrito. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 238/95 
Dá nova redação aõ 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 a 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. 
§ 1Q -Os recursos referidos no "caput• deste artigo serãc 

distribuídos em cotas iguais, para efeito de sua liberação, 
entre os Deputados que estejam no exercício do mandato, 
licenciados ou afastados nos termos da Constituição do 
Estado. 

§ 2Q - No primeiro ano de cada legislatura, incluem-se 
entre os Deputados com direito à liberação de cotas, na 
forma do § 1Q, aqueles que, embora tenham votado o orçamento 
vigente no exerc1c1o, não tenham sido reeleitos, excluídos 
os que estejam exercendo outros mandatos eletivos.·. 

Art. 2Q -Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 249/95 
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Relatório 

691 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Álvaro Antônio, 
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos 
Rodoviários Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte e 
Região Metropolitana - ARAPBHRM -. com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

Encaminhado o projeto à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade e lhe apresentou a Emenda nQ 1, vem a matéria a 
esta Comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva, na 
forma regimental. 

Fundamentação 
A referida instituição tem-se mostrado de grande 

importância para os rodoviários aposentados e pensionistas 
de Belo Horizonte, uma vez que congrega esforços para 
representar e defender os seus interesses e direitos 
individuais ou coletivos perante os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Amplia. ainda, o seu leque de 
atuação mediante a organização e a promoção de encontros, 
congressos, seminários e conferências, o que é feito em 
proveito dos associados. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos. somos pela aprovação do Projeto ~e 

Lei nQ 249/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão ce 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 1995. 
Elbe Brandão, relatora. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 253/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A propos1çao em tela. é de autoria do Deputado Gilmar 
Machado, objetiva alterar o prazo para isenção do pagamento 
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
IPVA. 
Publicado em 27/5/95, veio o projeto a esta Comissão para 

exame preliminar de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos da disposição contida no art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise contém matéria de natureza tributária, 

pois visa a isentar os proprietários de veículos automotores 
com mais de dez anos de fabricação do pagamento do IPVA. 
Constata-se. outrossim, não haver nenhum óbice de ordem 

constitucional ou legal à tramitação da proposta. 
Com efeito, a instituição do im~osto sobre veículos 

automotores é de competência do ::stado (art. 155 da 
Constituição da República), devenco a propos1çao ser 
apreciada por esta Casa Legislativa, nos termos do art. 61. 
III, da Carta mineira, a seguir transcrito: 

"Art. 61 -Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do 
Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62, 
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dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, 
especificamente: 

I - ..................................................... . 
III sistema tributário estadual, arrecadação e 

distribuição de rendas;". 
Por outro lado, inexiste vício no tocante à inauguração do 

processo legislativo, uma vez que o conteúdo da proposta não 
se insere entre aqueles arrolados no art. 66 da Constituição 
Estadua 1. 
Entendemos oportuna, finalmente, a apresentação da Emenda 

nQ 1, para melhor ajustar a proposta aos argumentos 
expendidos pelo parlamentar. 

Conclusão 
Em face do exposto, 

constitucionalidade e 
253/95 com a Emenda nQ 

concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
1, a seguir redigida. 

EMENDA NQ 1 
Substitua-se, no art. lQ, a expressão "veículo automotor 

com mais de 10 (dez) anos de fabricação" pela expressão 
"veiculo automotor com mais de 12 (doze) anos de 
fabricação". 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 254/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto em tela 

objetiva declarar de utilidade pública o Sindicato dos 
Servidores da Justiça de 2a Instância do Estado de Minas 
Gerais SINJUS-MG com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Após sua publicação, foi o projeto encaminhado, nos termos 
regimentais, à 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 conc1~sivamente 

sobre a matéria para o 1Q turno, nos termos do art. 104, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O aludido Sindicato tem como prerrogativa e final idade a 

representação da categoria profissional a ele filiada: 
busca, por isso, a sua valorização e o seu desenvolvimento 
profissional. Apóia, também, iniciativas que visem à 
melhoria das condições de vida de seus associados. Para 
cumprir esse objetivo, mantém contato e intercâmbio com 
entidades congêneres. 
Dessa forma, julgamos oportuna 

utilidade pública. 
Conclusão 

a declaração de sua 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 254/95 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

., 
V> .. 
E 
"' Vi 
Vi 
" "O .. 
C> 

·.:t 
~ 
Cl 
c. 
o 
V> 

"' C> c. 
E 

Sala das Comissões, 28 de junho de 1995. 
Arnaldo Penna, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 264/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O Projeto de Lei nQ 264/95, do Deputado Sebastião Helvécio, 
visa a declarar de utilidade pública o Coral Bom Pastor, com 
sede no Município de Juiz de Fora. 

Após a sua publicação em 1Q/6/95, 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 funcionando há mais de dois 
anos e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não 
remuneradas pelos cargos que exercem. 
Estão, portanto, cumpridos os requisitos estabelecidos pela 

Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de 
utilidade pública de entidades. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
264/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Leonídio Bouças, re·ator -

Marcelo Gonçalves - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 266/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Toninha Zeitune, o Projeto de Lei nQ 

266/95 visa a declarar de utilidade pública o Social 
Olímpico Ferroviário - SOF -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Desarquivado, nos termos do art. 185 do 
o projeto foi publicado e encaminhado a 
exame prel íminar, nos termos do art. 195, 
"a", do mencionado estatuto. 

Fundamentação 

Regimento Interno, 
esta Comissão para 
C/C O art. 103, V, 

O Social Olímpico Ferroviário preenche os 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 . 

Em face da necessidade de se acrescentar a sigla ao nome da 
entidade, entretanto, apresentamos emenda ao art. 1Q do 
projeto. 

Diante do exposto, 
constitucionalidade e 
266/95 com a Emenda nQ 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade. pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
1, redigida a seguir. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
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"Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Social 
Olímpico Ferroviário - SOF -, com sede no Município de Belo 
Horizonte.". 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídío Bouças, relator -

Marcelo Gonçalves - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 267/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 

apreço objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Desembargador Otoni, com sede 
no Município de Diamantina. 
Publicada em 1Q/6/95, a proposição foi distribuída a esta 

Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O referido Conselho atende aos critérios estabelecidos pela 

Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que regulamenta a outorga do 
título declaratório de utilidade pública de entidades. Não 
há, portanto, impedimento de ordem constitucional ou legal à 
tramitação da matéria. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
267/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Marcelo Gonçalves - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 268/95 

De autoria 
268/95 visa 
Sparta Voley 
Horizonte. 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

do Deputado Kemil Kumaira, o Projeto de Lei nQ 
a declarar de utilidade pública a associação 
Clube - EVC -, com sede no Município de Belo 

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 encontra-se 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 referida entidade está em 

funcionamento há mais de dois anos, tem personalidade 
jurídica e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que 
nada recebem pelo exercício dos cargos que ocupam. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
268/95, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de junno de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -
Marcelo Gonçalves - Anivaldo Coelho. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 273/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 273/95, do Deputado Anderson Adauto, 
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de Santa Vitória-, com sede 
no Município de Santa Vitória. 
Após a sua publicação em 2/6/95, 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, cumpridos os requisitos estabelecidos pela 

Lei nQ 5.830, de 6/12/95, 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 
273/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

,;arcelo Gonçalves - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 274/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
A proposição em análise. do Deputado Toninha 

pretende seja declarada de utilidade pública a 
Cultural dos Professores do Estado de Minas Gerais, 
no Município de Belo Horizonte. 

Zeitune, 
Fundação 
com sede 

Publicado em 2/6/95, 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 entidade em apreço tem personalidade jurídica, funciona 

há mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas 
idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos que 
exercem. 

Dessa forma. encontram-se preenchidos os requisitos 
estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina 
a matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
274/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

M2~celo Gonçalves - Anivaldo Coelho. 
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No 205/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em 
análise tem por objetivo declarar 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. 
Publicado em 21/4/95, veio o projeto a esta Comissão para 

exame preliminar, em cumpr,mento do que dispõe o art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta 

Comissão passa agora à análise da matéria. 
Fundamentação 

Pela documentação apresentada, verifica-se que a entidade 
funciona há mais de dois anos, tem personalidade jurídica e 
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não 
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. 
Assim, está plenamente cumprido o disposto na Lei nQ 5.830, 

de 6/12/71. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela jur1Jicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
205/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator -

Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 283/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

De autoria 
283/95 visa 
Umbanda Pai 
Uberlândia. 

Relatório 
do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei nQ 
a declarar de utilidade pública a Tenda de 
Xangó de Alafim, com sede no Município de 

Desarquivada, nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi a proposição publicada em 3/6/95. Vem, agora, 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 referida organização 
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 
283/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator -
Leonidio Bouças - Anivaldo Coelho. 

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

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei ng 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. 

Publicada em 3/6/95, veio a proposição a esta Comissão para 
exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame está sujeita às normas da Lei nQ 5.830, 

de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração da utilidade 
pública de entidades. 
Compulsando a documentação juntada ao 

que a referida Associação atende às 
lei, nada havendo, pois, que impeça a 
nesta :asa. 

Conclusão 

processo. verificamos 
exigências da citada 
tramitação do projeto 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pel2 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
280/95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Marcelo Gonçalves. relator -

Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lO TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 290/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei nQ 
290/95 visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica 
Sete Colinas nQ 201, com sec~ no Município de Uberaba. 

Publicado, foi o projeto e~. ;ado 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 a documentação 

indispensável à declaração de utilidade pública. prevista na 
Lei nQ 5.830, de 6/12/71 . 
Constata-se, pois, que a referida entidade está em 

funcionamento há mais de dois anos, tem personalidade 
jurídica e sua diretoria é constituída por pessoas idôneas, 
que nada recebem pelos cargos que ocupam. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
290/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995 . 
Geraldo Santanna. Presidente - Marcelo Gonçalves, relator -

Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
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Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria 
292/95 visa 
da Paróquia 
de Igarapé. 

do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei ng 
a declarar de utilidade pública as Obras Sociais 

de São Joaquim de Bicas, com sede no 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 mencionada instituição atende aos requisitos estipulados 

pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, conforme documentação 
apresentada, que comprova a sua personalidade jurídica, o 
tempo de seu funcionamento, a idoneidade e a não-remuneração 
de sua diretoria. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng 
292/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator -

Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 295/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
A propos1çao em apreço, da Deputada Maria Olívia, pretende 

seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 
do Movimento Familiar Cristão de Aiuruoca. com sede no 
Município de Aiuruoca. 
Desarquivado, nos termos do art. 185 do Re;imento Interno, 

foi o projeto publicado em 8/6/95 e distribuído a esta 
Comissão para exame preliminar, conforme o disposto no art. 
195, c/c o art. 103, V, "a", do mencionado estatuto. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar atende aos requisitos 

estabelecidos pela Lei nc 5.830, de 6/12/71, que regulamenta 
a matéria, não se encontrando, portanto, impedimento á 
tramitação do projeto. 

Em face da incorreção no nome da entidade, entretanto, 
apresentamos ao final deste parecer emenda ao projeto, 
visando ao seu aprimoramento técnico. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nc 
295/95 com a Emenda nc 1, a seguir redigida. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se a seguinte redação ao art. 1Q: 
"Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária do Movimento Familiar Cristão de Aiuruoca, com 
sede no Município de Aiuruoca. ". 
Sala das Comissões. 27 de junho de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator -
Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 296/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em análise, do Deputado :~raldo Rezende, 
pretende seja declarada de utilidade públ~~~ a Guarda-Mirim 
de Ponte Nova, com sede no Município de Ponte Nova. 

Desarquivado, nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi o projeto publicado em 9/6/95 e distribuído a esta 
Comissão para exame preliminar, conforme o disposto no art. 
103, V, "a", do citado estatuto. 

Fundamentação 
A proposição trata de matéria regulada pela Lei ng 5.830, 

de 6/12/71, que estabelece os critérios para a declaração de 
utilidade pública de entidades. 
O exame da documentação apresentada demonstra que a 

entidade atende a todas as exigências da referida lei. 
Entretanto, apresentamos. ao final deste parecer, emenda ao 

projeto, visando ao seu aprimoramento técnico. 
Conclusão 

Pelas razões aduzidas. concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng 
296/95 com a Emenda ng 1. a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Dê-se a seguinte redação ao art.-lQ: 
"Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Guarda-

Mirim de Ponte Nova, com sede no Município de Ponte Nov2 
S2·a das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Gs·aldo Santanna, Presidente- Marcelo Gonçalves, relator-

Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 89/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 89/95, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, que declara de utilidade pública a Associação 
Pires & Santos. com sede no Município de Belo Horizonte. foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § lQ, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final. que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 89/95 
Declara de utilidade pública a Associação Pires & Santos, 

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

Pires & Santos. com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1995. 
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Maria Olívia, Presidente- José Maria Barros, relator 
Jorge Eduardo. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 28 DE JUNHO DE 1995 

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira 
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -

Correspondência: Mensagens nQs 16 e 17/95 (indica nome para 
o Conselho Estadual de Educação e encaminha projeto de lei, 
respectivamente), do Governador do Estado Telegrama e 
cartões - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 
330 a 336/95 Requerimentos n[: 544 a 552/95 
Comunicações: Comunicações dos Deputaaos Marco Régis, Dimas 
Rodrigues (2), Antônio Andrade, ~,, Pereira, Carlos Pimenta, 
Alencar da Silveira Júnior, : ~ulo Schettino e Clêuber 
Carneiro Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Clêuber Carneiro, Durval Ângelo e Carlos Pimenta - 2ª PARTE 
(ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições -Questões 
de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência 
de número regimental para discussão Leitura de 
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Toninha Zeitune e Almir Cardoso e outros; 
deferimento - Requerimento da Comissão Especial para, no 
Prazo de 60 Dias, Conhecer, Debater, Propor e Acompanhar 
Todas as Ações do Governo Federal Desenvolvidas no Proposto 
Processo de Privatização :a Cia. Vale do Rio Doce; Acordo ce 
Lideranças: Decisão da Pr~sidência - Discussão de pareceres: 
Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei nQ 117/95; encerramento da discussão 
Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei nQ 119/95; questão de ordem- ENCERRAMENTO-
ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Maria José 

Haueisen- Ibrahim Jacob -Antônio Júlio- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva- Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso-
Àlvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio 
Andrade Antônio Genaro Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Carlos Murta-
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo- Elbe Brandão-
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna- Gil Pereira - Gilmar Machado- Hely Tarquínio-
Irani Barbosa - Iva•- Nogueira- João Batista de Oliveira-
Jorge Hannas - José :~-ifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros- ~emil Kumaira- Leonidio Bouças- Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis Maria 
Olívia- Mauri Torres- Miguel Barbosa- Paulo Piau- Paulo 
Schettino- Péricles Ferreira Ronaldo Vasco-~ellos 
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Sebastião Costa -Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninha Zeitune. 
o Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

Correspondência 
-o Deputado Clêuber Carneiro, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
"MENSAGEM NQ 16/95* 

Belo Horizonte, 22 de junho de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho o prazer de dirigir-me à presença de Vossa Excelência 

a fim de submeter, nos termos da alínea "b" do inciso XXIII 
do artigo 62 da Constituição do Estado, à aprovação dessa 
egrégia Assembléia Legislativa o nome do Doutor Adair 
Ribeiro, para integrar, na condição de membro, o Conselho 
Estadual de Educação. 
O Doutor Adair Ribeiro, 

pós-graduado a nível de 
atualmente, o magistério 
Ciências, Letras e Artes 
curso de Odontologia. 

com sólida formação acadêmica 
mestrado e doutorado . exerce. 
superior no Instituto Superior de 
de Três Corações, sendo titular dG 

Em anexo, encaminho-lhe cópia do "curriculum vitae" do 
indicado, para melhor avaliação por parte dos Senhores 
Deputados. 

Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência os protestos 
de elevada estima e apreço. 
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM NQ 17/95 
- A Mensagem nQ 17/95, do Governador do Estado, foi 

publicada na edição de 29/6/95. 

Do Sr. Ademir Lucas 
agradecendo convite para 
votos de sucesso. 

TELEGRAMA 
Gomes, Secretário de Esportes, 

participar de eventos e formulando 

CARTÕES 
Do Sr. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG, 

agradecendo o envio de publicação contendo o perfil dos 
Deputados Estaduais e Federais deste Estado. 

Dos Srs. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG, e 
Delfim Ribeiro, Delegado no Estado de Minas Gerais do 
Ministério de Minas e Energia, agradecendo o convite para 
participar da reunião de instalação da Subcomissão Especial 
das Micro, Pequenas e Médias Empresas. 
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Dos Srs. Fábio Eugênio Ferreira Lima, Secretário Adjunto da 
Habitação, e Maria Regina Nabuco, Secretária Municipal de 
Abastecimento. agradecendo convite para participar da 
reunião especial em homenagem à memória do EngQ. Louis 
Ensch. 

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

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 330/95 

Cria a Medalha Presidente Juscelino Kubitschek. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica c:-'ada a Medalha Presidente Juscelino 

Kubitschek, de::inaaa a galardoar o mérito cívico de 
personalidades' entidades que venham prestando ou tenham 
prestado serviços de excepcional relevância à coletividade e 
contribuído, destacada e decisivamente, para o crescimento 
das instituições políticas e governamentais e para o 
desenvolvimento do município, do Estado ou do País, 
atendidos os critérios estabelecidos no art. 4Q desta lei. 
Art. 2o -A Medalha Presidente Juscelino Kubitschek será 

concedida anualmente, no dia 12 de setembro, data 
comemorativa do nascimento de Jusce:ino Kubitschek de 
Oliveira. 
Parágrafo único -Limitar-se-á a 15 (quinze), por anc, o 

número de agraciados com a Medalha criada por esta lei. 
Art. 3Q- A Medalha terá os seguintes graus: 
I - Grande Medalha; 
II - Medalha de Honra. 
Art. 4Q -A concessão da Medalha e a promoção do agraciado 

ao grau superior desta far-se-ão de acordo com os seguintes 
critérios: 

I - Grande Medalha: destinada a soberanos, Chefes de 
Estado, Chefes de Governo e seus sucessores imediatos; 
Governadores; Vice-Governadores; Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado; Presidente do Supremo Tribunal 
Federal; Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; 
Presidente da Câmara Federal; Presidente do Senado Federal; 
Ministros de Estado e outras personalidades de hierarquia 
equivalente; 

II - Medalha de Honra: destinada a Deputados Estaduais; 
Secretários de Estado; Senadores; Deputados Federais; 
Prefeitos Municipais; Vereadores; Ministros de Tribunais 
Superiores; Presidentes de Tribunais; Desembargadores; 
Oficiais Generais; Embaixadores; enviados extraordinários; 
Ministros plenipotenciários; Reitores de universidade; 
cientistas; Cónsules; magistrados; membros do Ministério 
Público; militares; professores; escritores; funcionários 
públicos; desportistas; outras personalidades de hierarquia 
equivalente ou que se notabilizem no exercício de atividades 
consideradas úteis á coletividade. nos â~~itos nacional, 
estadual ou municipal; entidades que tenham ~ais de 10 (dez) 



anos de existência, 
coletividade, e que 
serviços de notória 
Estado ou ao País. 
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consideradas úteis aos interesses da 
tenham, por qualquer forma, prestado 
magnitude pública ao município, ao 

§ 1Q- A condecoração será conferida "ex-officio", no grau 
de Grande Medalha, aos membros do Conselho Permanente de que 
trata o art. 5Q. 

§ 2Q - A primeira condecoração, no grau de Grande Medalha, 
será conferida a D. Sara Lemos Kubitschek, viúva do ex-
Presidente Juscelino Kubitschek. 
Art. 5Q -O agraciado só poderá ser promovido ao grau 

superior se houver prestado novos e relevantes serviços ao 
município, ao Estado ou ao País, observado o interstício de 
4 (quatro) anos. 
Art. 6Q- A concessão da Medalha dar-se-á mediante proposta 

e deliberação do Conselho Permanente. composto dos seguintes 
membros, sob a Presidência do primeiro: 

I -Presidente da Assembléia Legislativa; 
II - Presidente do Tribunal de Justiça; 
III - representante do Governador do Estado; 
IV - Prefeito Municipal de Diamantina; 
V- Presidente da Casa de Juscelino; 
VI - Presidente do Instituto J.K.; 
VII- membro da família de Juscelino Kubitschek, indicado 

pelo Presidente da Casa de Juscelino. 
§ 1Q -Os integrantes do Conselho de que trata este artigo 

são considerados membros natos deste. 
f 2Q - O Conselho terá um Secretário Executivo, designado 

entre seus membros. 
Art. 7Q -O Conselho terá sede no Palácio da Inconfidê~cia 

e se reunirá ordinariamente no período de 1Q a 15 de junho 
de cada ano. 
Parágrafo único - Em casos excepcionais, o Conselho poderá 

ser convocado para reuniões extraordinárias. 
Art. 8Q- O Conselho se reunirá por convocação de seu 

Presidente, e suas deliberações serão tomadas por maioria de 
votos, presente mais da metade de seus membros. 
Art. 9Q -A concessão da Medalha. em qualquer de seus 

graus, dependerá do voto da maioria absoluta. 
Art. 10- Nas reuniões do Conselho, o Presidente terá, 

também, o voto de qualidade. 
Art. 11 -O titular do órgão de comunicação institucional 

da Assembléia Legislativa participará das reuniões do 
Conselho, sem direito a voto, com funções de assessoramento. 
Art. 12- Compete ao Conselho Permanente: 
I aprovar ou rejeitar as propostas que lhe forem 

encaminhadas; 
II - velar pelo prestígio da Medalha e pela fiel execução 

da lei e do regulamento a ela pertinentes; 
III - propor medidas que se tornarem necessárias ou 

indispensáveis ao bom desempenho de suas funções; 
IV - elaborar o seu regimento interno; 
V - suspender ou cancelar o di-eito de uso da Medalha, em 

razão de ato incompatível com a aignidade da honraria. 

Parágrafo único 
sigilosas. 
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As deliberações do Conselho serão sempre 

Art. 13 -Compete exclusivamente aos membros do Conselho 
propor nomes de pessoas ou entidades passíveis de 
agraciamento com a Medalha, em qualquer de seus graus. 
Art. 14- As propostas deverão dar entrada na Secretaria do 

Conselho até o dia 30 de abril de cada ano. 
Art. 15- Nas propostas constarão o nome completo e a 

identificação da pessoa ou da entidade cujo agraciamento se 
pretende, seus dados biográficos ou estatutários, conforme o 
caso, a indicação dos serviços por ela prestados e a relação 
das condecorações que haja recebido. 
Art. 16 -O ato de concessão da Medalha, em qualquer de 

seus graus, será publicado no "Diário do Legislativo". 
Art. 17 -A entrega da Medalha será feita em solenidade 

pública, realizada no Município de Diamantina. 
Art. 18 -Os agraciados receberão a Medalha das mãos do 

Presidente do Conselho, de acordo com o cerimonial 
estabelecido no regimento interno deste. 

Art. 19 -A Medalha poderá ser conferida "post-mortem", e 
sua entrega será feita a cônjuge, descendente, ascendente ou 
irmão da pessoa agraciada, nessa ordem. 
Art. 20 O Conselho Permanente manterá um livro de 

registro. no qual serão inscritos, por ordem cronológica. o 
nome de cada pessoa ou entidade agraciada e os respectivos 
dados biográficos ou estatutários, conforme o caso. 
Art. 21 -Será cassada a condecoração do agrac1ado que 

praticar atos incompatíveis com a dignidade da honraria. 
Art. 22- A Medalha terá forma e características 

permanentes e obedecerá a modelo e especificações previstos 
em regulamento, sendo acompanhada do respectivo diploma, 
assinado pelo Presidente e pelo Secretário Executivo do 
Conselho Permanente. 
Art. 23- As demais disposições relacionadas com a execução 

desta lei constarão em decreto, a ser expedido no prazo de 
60 (sessenta) dias contados da data da publicação desta lei. 
Art. 24 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 25- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões de junho de 1995. 
Romeu Queiroz 
Justificação: Não se poderia esperar do povo mineiro 

homenagem mais justa do que a proposta no projeto de lei ora 
apresentado à Assembléia. 

Um homem, um líder, um político e um estadista do porte de 
Juscelino Kubitschek de Oliveira deve ter sua memória 
perpetuada e cultuada na terra em que viveu e à qual trouxe 
bonança, progresso e prosperidade. 
Brasília, a Capital por ele idealizada e construída, é a 

síntese perfeita do arrojo, da grandeza e da modernidade do 
seu espírito. 

A criação da Medalha Presidente Juscelino Kubitschek 
objetiva agraciar personalidades ou entidades que. no 
exercício da atividade política, no desempenho das funções 
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dos Poderes estatais ou no atendimento aos superiores 
interesses da coletividade, tenham revelado competência, 
denodo, espírito de luta, amor ao trabalho, aos ideais e à 
Pátria, à semelhança do brilhante homem público cuja 
lembrança se pretende eternizar. 
Juscelino Kubitschek, filho de João César de Oliveira e de 

Júlia Kubitschek, nasceu em Diamantina no dia 12/9/1902, e 
não foi por acaso que chegou ao posto de mais alto 
dignitário do País. 
A história de sua vida revela que ele, tendo o exemplo dos 

pais, não hesitou um só instante em tentar vencer, um a um, 
todos os obstáculos que poderiam ameaçar o futuro de um 
menino pobre e de um jovem que, à custa de grandes 
sacrifícios, mantinha-se e custeava os próprios estudos. 
Construiu sua carreira como se constrói um edifício. O 

esforço permanente e obstinado valeu-lhe o exercício seguro 
e competente da medicina, uma cadeira na Academia Mineira de 
Letras, o ingresso na política, a eleição para a Assembléia 
Nacional Constituinte de 19~6. os mandatos de Deputado 
Federal e Senador, os cargo~ je Prefeito de Belo Horizonte, 
Governador de Minas e Presidente da República. 1 
Entre os inúmeros e incalculáveis benefícios advindds de 

sua atuação nos mais altos escalões do Governo e no 
Legislativo Federal, merece destaque a política de 
eletrificação e de industrialização levada a efeito em Minas 
Gerais e impulsionada pela formação, em setembro de 1951, de 
um "holding", a Centrais Elétricas de Minas Gerais, hoje 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG. 
São dignas de nota, ainda, as realizações do Governador 

Juscelino Kubitschek na área de transportes, com a 
construção de 16 estradas-tronco, no total de 3.087 km, bem 
como a criação e o aparelhamento técnico do setor da viação 
aérea. 

À sua eficiente administração deve-se, também, a construção 
de 120 postos de saúde, 137 prédios escolares, 251 pontes, 
duas faculdades de medicina, uma de direito e uma de 
farmácia e odontologia, cinco conservatórios de música e uma 
escola de belas-artes. 

As notas tristes, mas não desabonadoras, que marcaram sua 
trajetória política foram, sem dúvida, o ato, assinado em 
8/6/64, que cassava seu mandato de Senador e suspendia por 
dez anos seus direitos políticos, e o exílio. Deve-se 
registrar que, embarcando para a Europa no dia 14/6/64, o 
grande estadista declarava à imprensa: "Deixo o Brasil 
porque esta é a melhor forma de exprimir meu ~rotesto contra 
a violência." 

Em 22/8/76, quando viajava de automóvel de Sáo Paulo para o 
Rio de Janeiro, um trágico acidente, ocorrido na Via Dutra, 
roubou-lhe a vida. 
Não o roubou, contudo, da lembrança e do coração do povo 

brasileiro, que o imortalizou como líder e inspirador dos 
ideais de justiça e de liberdade. 
Pretende-se que a Medalha Presidente Juscelino Kubitschek, 

cuja criação ora se submete à consideração dos nobres pares 
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no Plenário que tem o seu nome, seja um dos símbolos de sua 
imortalidade. 
-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 331/95 
Dá a denominação de Edison de Morãis ao Fórum da Comarca de 

Tiros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Passa a denominar-se Edison de Morais o Fórum da 

Comarca de Tiros. 
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: Notório 

exerceu a advocacia no 
Frutal e Campina Verde, 
vereador por mais de uma 
Aprovado em concurso 

Promotor de Justiça da 
posteriormente removido, 
Tiros. 

homem público, Edison de Morais 
Triângulo mineiro, especialmente em 
onde também exerceu o cargo de 

legislatura. 
público em 3/2/59, 

Comarca de Campina 
por permuta, para 

foi nomeado 
Verde, sendo 

a Comarca de 

Em 1968 foi removido, a pedido, para a Comarca de Conceição 
das Alagoas, onde atuou até 1977, ano de seu falecimento. 
Edison de Morais teve, portanto, sua vida dedicada à 

justiça e, em todas as comarcas onde exerceu suas funções, 
foi sempre estimado pelos funcionários e pela população 
local. 
Justa, pois, é a homenagem que pretendemos prestar-lhe. 

Assim, esperamos o apoio dos nobres Deputados 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, C~ Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 332/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.627/93) 

Declara de utilidade pública a Sociedade Lar Esp~rita Maria 
Carlota, com sede no Município de Araguari . 

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

Lar Espírita Maria Carlota, com sede no Município de 
Ar aguar i. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de maio de 1995. 
Geraldo Rezende 

de sua 

Justificação: A Sociedade Lar Espírita Maria Carlota é uma 
entidade civil, sem fins lucrativos. criada com a finalidade 
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de manter serviços assistenciais e educacionais que 
beneficiem a comunidade. 

De caráter assistencial, a entidade funciona há 25 anos e 
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não 
recebem remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam. 
Por acreditar nos benefícios que a entidade proporciona 

àquele município, apresentamos este projeto e solicitamos o 
apoio de nossos ilustres pares à sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 333/95 
Declara de utilidade pública o Ponte Alta Esporte Clube, 

com sede no Município de Três Pontas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Por:e Alta 

Esporte Clube, com sede no Município de Três Pontas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data ae sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de junho de 1995. 
Paulo Schettino 
Justificação: O objetivo do Ponte Alta Esporte Clube é 

oferecer aos habitantes de Três Pontas um local com infra-
estrutura para a prática de esportes, o lazer e a diversão. 

A declaração de sua utilidade pública irá contribuir para 
amenizar a ausência de locais apropriados para as atividades 
mencionadas, que contribuem para a manutenção do equilíbrio 
físico e até mesmo psicológico da população. 
-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 334/95 
Declara 

Liberdade 
Matipó. 

de utilidade pública a Loja Maçônica Paz e 
José Mendes de Magalhães, com sede no Município de 

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

Maçônica Paz e Liberdade José Mendes de Magalhães, 
no Município de Matipó. 

decreta: 
a Loja 

com sede 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de março de 1995. 
Paulo Schettino 
Justificação: Com a finalidade de concretizar os ideais da 

Maçonaria Universal, a entidade foi criada em 21/9/83. Os 
principais objetivos da Loja Maçônica são: praticar o bem; 
pesquisar a verdade; estimular a solidariedade; contribuir 
para o aperfeiçoamento moral da humanidade; combater o 
vício, a ignorância, o erro, a superstição, o fanatismo sob 
todos os aspectos, o dogmatismo, a injustiça; seguir e 
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pregar todos os princípios da tolerância mútua, em respeito 
aos semelhantes e a si próprio, e da liberdade de 
consciência religiosa e política. 
Seu reconhecimento como sendo de utilidade pública vai 

contribuir para o progresso moral, social, filosófico e 
intelectual de seus membros e da comunidade em geral. 
-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 335/95 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Pró-

Melhoramento das Vilas Nossa Senhora da Penha e Santo 
Agostinho, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária Pró-Melhoramento das Vilas Nossa Senhora da 
Penha e Santo Agostinho, 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 junho de 1995. 
Paulo Schettino 
Justificação: Os objetivos da Associação Comunitária Pró-

Melhoramento das Vilas Nossa Senhora da Penha e Santo 
Agostinho são: despertar nos moradores o dever do trabalho 
comunitário por intermédio da Associação, e contribuir para 
o desenvolvimento físico e sociocultural da comunidade, 
predispondo moradores e associados para a consciência 
cívica, a valorização e a conservação dos bens públicos, 
tais como escolas, igrejas, clubes e outros, e para a 
preservação c: propriedade privada. 
A de=1araça· da utilidade pública da Associação irá 

contri~uir para amenizar o sofrimento físico e psicológico 
da comunidade em geral. 
-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 336/95 
Declara de utilidade pública a Associação Cultural e 

Comunitária de Milho Verde, com sede no Distrito de Milho 
Verde, no Município de Serro. 

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

Cultural e Comunitária de Milho Verde, com sede no Distrito 
de Milho Verde, no Município de Serro. 

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 junho de 1995. 
Bonifácio Mourão 
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Justificação: A Associação Cultural e Comunitária de Milho 
Verde é uma sociedade civil, sem finalidade lucrativa, que 
presta um serviço inigualável à comunidade de Milho Verde. 
São objetivos da Associação: difundir a cultura e combater o 
analfabetismo, sob todas as formas possíveis; preservar e 
estimular os valores culturais, históricos e tradicionais, 
como o folclore regional e outros tão arraigados na alma e 
no sentimento da comunidade; congregar órgãos públicos e 
privados, pessoas físicas e jurídicas, tendo em vista 
melhorar as condições sócio-econômicas e o nível de vida 
atual da população, aviltante e incompatível com a dignidade 
humana; promover palestras e conferências sobre assuntos 
vitais de interesse comum; criar e manter o espírito 
comunitário; combater o desemprego e realizar promoção do 
homem, dentre outras. 
Criada em 1Q/5/85, a entidads tem sede no Distrito de Milho 

Verde, no Município de Serro, sendo sua diretoria composta 
de pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo 
exercício dos respectivos cargos, conforme dispõe seu 
estatuto e atesta o Juiz de Direito da Comarca. 

Por reputar como de fundamental importância para a 
sociedade a criação de instituições que visem ao 
desenvolvimento de serviços tão relevantes, é que submeto à 
apreciação dos meus nobres pares este projeto de lei. 

Ademais, preenchendo a Associação Cultural e Comunitária de 
Milho Verde todos os requisitos exigidos pela Lei nQ 5.830, 
de 1971, c/c o art. 178, § 5Q, incisos I e II, do Regimento 
Interno, conto com meus pares para a aprovação deste 
projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 544/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a 
empresa Colonial Agropecuária Ltda., com sede. no Município 
de Janaúba, por seus 25 anos de existência. (- A Comissão de 
Agropecuária.) 

NQ 545/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Montes Claros pela passagem do seu 138Q 
aniversário. (- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

NQ 546/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia com 
vistas à criação de um parque florestal no Município de 
Janaúba. (- À Comissão de Meio Ambien~e.) 

NQ 547/95, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Umbral Sagrado, nesta Capital, por seus 97 anos de 
existência. 

NQ 548/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
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de Maçônica Nova Luz Bonfinopolitana, no Município 
Bonfinópolis de Minas, por seus 11 anos de existência. 

NQ 549/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Fé e Perseverança, nesta Capital, por seus 52 anos 
de existência. (- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 550/95, do Deputado Álvaro Antônio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de 
Agricultura com vistas à implementação de um programa 
voltado para a produção de adubos, do qual participem as 
Prefeituras Municipais. (-À Comissão de Agropecuár·~.) 

NQ 551/95, do Deputado Hely Tarquínio, solicita~jo seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à conclusão das obras do trecho da Via 
Expressa que dá acesso à BR-262 e ao alargamento ou ? 
duplicação dessa rodovia até o Município de Juatuba. (-A 
Comissão de Administração Pública.) 

NQ 552/95, do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à remessa 
de planilha dos gastos efetuados com a propaganda sobre a 
média salarial dos servidores do magistério. 
(- À Mesa da Assembléia.) 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações 

Marco Régis, Dimas Rodrigue.' (2), Antonio 
Pereira, Carlos Pimenta, Ale·~ar da Silveira 
Schettino e Clêuber Carneiro. 

Oradores Inscritos 

dos Deputados 
Andrade, Gii 
Júnior, Paulo 

O Sr. Presidente -
Carneiro. 

Com a palavra, o Deputado Clêuber 

O Deputado Clêuber Carneiro Sr. Presiaente, Srs. 
Deputados, estamos aqui, no horário que nos foi concedido, 
no início de nossos trabalhos, para fazer uma comunicação a 
esta Casa. Pedimos que seja inserida nos anais dos nossos 
trabalhos, já que retrata acontecimento que causa profundo 
pesar a nossa terra, Januária, e, por que não dizer, a toda 
Minas Gerais. (-Lê:) 
-A comunicação lida pelo Deputado é a publicada na edição 

de 30/6/95 e tem a seguinte justificação: 
"Justificação: O falecimento do Padre João Florisval 

Montalvão causa consternação a Januária e cala, num profundo 
sentimento de pesar, os seus familiares, amigos e ex-alunos. 

Padre João foi, sem dúvida, o mais proeminente dos 
januarenses de sua geração. Educador emérito, plasmou 
gerações, legando a Minas e ao Brasil homens bem preparados 
para o exercício da cidadania. A sua saga foi marcada por 
uma dedicação e um trabalho profundos na área da educação. 

Com o Padre João, Januária foi o centro irradiador da 
cultura no Norte de Minas. 

Por toda sua obra e pela sua vida, nosso tributo de 
reconhecimento; uma dívida que jamais pagaremos sendo-lhe 
eternos devedores." 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durva1 Ângelo. 



712 

o Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
dois fatos nos trazem hoje à tribuna desta Casa. O primeiro 
deles é o comentário que gostaríamos de fazer a respeito da 
reportagem do jornal "Estado de Minas" referente aos 
negócios escusos e ilegais do Sr. Vittorio Medioli. Há dois 
meses, apresentamos requerimento, nesta Casa, solicitando a 
formação de uma comissão especial para acompanhar o 
inquérito na Polícia Federal que apurava denúncias de 
contrabando de diamantes, envolvimento com tráfico de drogas 
e outros negócios ilegais dos quais era acusado o Deputado 
Federal do PSDB, Vittorio Medioli. 
Tivemos nosso requerimento derrotado, com a intervenção do 

Deputado Péricles Ferreira, Líder do Governo nesta Casa, 
onde, desta tribuna, atestou a postura honesta do Deputado 
Vittorio Medioli. 

Fomos surpreendidos com um noticiário que dizia que, com a 
"operação garimpo", promovida pela Polícia Federal, nos 
últimos dois dias, num raio de 70km do rio Jequitinhonha, 
com a presença de técnicos do IBAMA, da FEAM, do 
Departamento Nacional de Produção Mineral e da própria 
Polícia Fl8restal, identificou-se uma das irregularidades 
que denunclamos na época, que era a de que o Sr. Vittorio 
Medioli tinha somente autorização, alvará do DNPM para 
pesquisa na área Diamantes, e que ele, na realidade, não 
fazia pesquisa, e sim a garimpagem. o relatório da Polícia, dessa "operação garimpo", veio 
confirmar que, realmente, estava sendo feita garimpagem, e a 
exploração dos diamantes, não tributados, além de ser 
ilegal, porque não tinha alvará para isso, estava gerando 
evasão de divisas. Uma das peças fundamentais no inquérito 
da Polícia Federal é a acusação de que o Sr. Vittorio 
Medioli contrabandeava, com o seu capanga que está preso, 
diamantes para o exterior. 

Em função da proximidade do recesso parlamentar, não 
fizemos uma ação, mas, em agosto, iremos apresentar 
novamente um pedido para a formação de uma comissão especial 
para que seja acompanhado o inquérito policial do Sr. 
Vittorio Medioli. A política mineira não pode ser conivente 
com o fato de que um representante seu, na Câmara Federal, 
seja constantemente envolvido nestas denúncias e que nos 
calemos diante delas. 
Voltaremos propondo a formação desta comissão e vamos 

esperar que a postura desta Casa seja outra. Solicitamos, 
inclusive, documentos do próprio inquérito da Polícia 
Federal. Apresentare~os esses documentos, como, na época, 
entreguei um dossiê para a maioria dos Deputados. Vamos 
renovar esse dossiê, na certeza de que a postura que vamos 
ter aqui vai ser outra. Acho que o Legislativo mineiro não 
pode ser omisso nem conivente com uma questão como essa. 
o segundo motivo que nos traz aqui é esse troca-troca de 

partidos, fazendo com que a Assembléia Legislativa esteja 
nos noticiários dos últimos dias. Isso é um desserviço à 
democracia, um desrespeito aos votos do eleitor. uma 
promiscuidade eleitoral. Não vamos fortalecer a democracia 
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com partidos enfraquecidos e nem com esse tipo de atitude, 
de trânsito de um partido para outro. Temos que reafirmar 
que democracia se constrói com instituições fortes. E a 
instituição principal da democracia são os partidos 
políticos, para não cairmos na ditadura. 
Queremos, aqui, denunciar que isso é um desserviço à 

democracia. Ao invés de termos p2-tidos, vamos ter balaio de 
gatos e estaremos dando mau exe~plo à Nação, num ato dos 
mais lamentáveis, em que se troca de partido sem se ter um 
mínimo de principio ideológico, em que a defesa partidária, 
através do coeficiente eleitoral, é a garantia da eleição de 
todos os Deputados. Nenhum Deputado estadual sozinho 
conseguiu atingir o coeficiente eleitoral. Estamo~ tendo 
aqui uma ação prejudicial à democracia, um verdadeiro ato~~ 
=romiscuidade política. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta Exmo. Sr. Presidente da 

Assembléia Legislativa, Srs. Deputados. Sras. Deputadas, 
senhores visitantes, imprensa. temos dois assuntos a serem 
tratados nesta tarde. O primeiro refere-se à ação política e 
administrativa do Governador Eduardo Azeredo de promover o 
processo de privatização do CREDIREAL. Sabemos. extra-
oficialmente, que esse projeto se encontra em pleno 
andamento e que já foi definida a fir~a que coordenará e 
conduzirá o processo de privatização. Nesta manhã. tivemos 
contato com alguns funcionários daquela instituição bancária 
mineira que nos demonstraram a preo:~pação do funcionalismo 
que hoje compõe o quadro daquele Bar:~ com o processo que já 
está em andamento. Esses funcionários estão cobertos de 
razão. Exemplos de um passado bem prox1mo nos alertam, e 
alertam esta Casa Legislativa, para o processo que ora se 
inicia. Preocupados, estamos propondo à Casa um requerimento 
que será debatido e aprovado pelos Deputados Estaduais, 
através do qual vamos pedir a criação de uma comissão 
especial para acompanhar esse processo de privatização. 

O CREDIREAL é uma instituição financeira secular. A su~ 
autorizê:2o para funcionamento remonta ao século passado. E 
um patr·~ónio valioso do povo mineiro, tanto no aspecto 
físico quanto no de recursos humanos. Não queremos ser 
colhidos de surpresa por esse projeto que dará entrada na 
Assembléia. A comissão cuja formação solicitamos terá a 
função precípua de acompanhar, desde agora, o processo que 
ora se inicia, até a concretização efetiva da privatização. 
Acho que nós, Deputados Estaduais, não podemos nos furtar a 
esse momento. Temos exemplos do passado, como aconteceu com 
o AGRIMISA e com a MinasCaixa, em que mais de mil 
funcionários ficaram numa expectativa muito grande. Estamos 
cumprindo uma missão. O Poder Legislativo tem essa 
preocupação e essa obrigatoriedade de acompanhar esse 
processo que, de uma certa forma, dispõe desse valioso 
patrimônio do Estado de Minas Gerais. 
O outro ponto de nosso pronunciamento. Sr. Presidente, 

refere-se às frentes de trabalho que tiveram inicio no Norte 
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de Minas para combate à seca. Na semana que passou, tivemos 
oportunidade de conversar com alguns Prefeitos da região, 
que manifestaram preocupação com as dificuldades por que 
passam os municípios do Norte de Minas. Foram acertadas 
algumas medidas extremamente eficazes e importantes como, 
por exemplo, as etapas para perfuração de poços artesianos e 
o projeto de distribuição de sementes para as prefeituras. 
Entretanto, ficaram outros pontos a serem cumpridos, como a 
constituição das frentes de trabalho para o Norte de Minas. 
O Governador Eduardo Azeredo anunciou, em princípios de 

abril, em Montes Claros, que cada cidade poderia contratar 
4% do total de sua população para receber o salário mínimo, 
durante três meses. Esses recursos somente foram alocados ao 
vale do Jequitinhonha e a cinco cidades do Norte de Minas. 
Muitos Prefeitos confiaram na declaração do Sr. Governador e 
tomaram algumas medidas urç:ntes e emergentes no sentido de 
contratar essas frentes de serviço. Até hoje, 28 de junho, 
esses mun1C1p1os não receberam esses recursos prometidos 
pelo Governo do Estado. 
Também ficou acertada a participação efetiva do DER-MG, no 

sentido de dar suporte e auxílio principalmente no 
patrolamento das estradas vicínais e de algumas estradas 
municipais. Até o momento, o trabalho desencadeado pelo DER-
MG foi um trabalho acanhado. Alegam falta de recursos e 
dificuldades em razão do teto orçamentário daquela 
instituição. Na verdade, os municípios estão precisando que 
o Estado cumpra a sua parte nesse acordo. Fazemos um apelo 
ao Sr. Governador e vamos enviar um ofício solicitando o 
cumprimento total das promessas feitas aos 50 municípios que 
não receberam a ajuda anunciada pelo Governo. 
Finalmente, Sr. Presidente, queremos manifestar nossa 

preocupação, principalmente neste mês de junho, quando, por 
tradição, o povo mineiro e o povo brasileiro comemoram as 
festas juninas, as festas de fogueira. Nessa semana que 
passou, somente em Montes Claros, devido ao início dessas 
festas, mais de dez jovens tiveram lesões graves em suas 
mãos, quando soltavam fogos de artifício. Não temos uma 
legislação específica no Estado de Minas Gerais. O controle 
e a fiscalização dos fogos de artifícios que são vendidos no 
comércio é pequeno, frente ao grave problema social que 
estamos observando. 

Imaginem os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que um 
jovem de 17 ou 18 anos, ao soltar um foguete, tenha esse 
foguete estourado nas suas mãos, e esse jovem seja obrigado 
a amputar a mão, em tenra idade. Foram dez casos que 
aconteceram somente em Montes Claros. Estamos tendo o 
cuidado de fazer um levantamento do que aconteceu nos 
últimos anos em Montes Claros e em Belo Horizonte para que 
possamos ter maiores subsídios e informações. Assim, 
poderemos nos sentar com o Secretário da Segurança Pública 
ou com outros representantes de órgãos governamentais para 
que possamos efetivar uma legislação específica que 
regulamente a venda de fogos de artifício. Isso é 
preocupante. Trata-se de um problema social, pois são 
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pessoas jovens que ints-~ompem abruptamente suas vidas 
normais de trabalho, devido a um acidente igual a esse. 
Embasados nessa pesquisa que estamos fazendo, analisando a 
legislação, vamos procurar estabilizar e estabelecer 
critérios no Estado, para que tais eventos não venham a 
ocorrer e provocar verdadeiras catástrofes, verdadeiras 
desgraças na família mineira, principalmente na juventude. 
Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

Abertura de Inscriçjes 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos. a 

Presidência passa à 2ª parte da reun1ao, com a 1ª fase da 
Ordem do Dia, co~~reendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a vo:~cão de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Questões de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente. Srs. Deputados 

e Sras. Deputadas, estamos utilizando este momento para 
esclarecer alguns pontos relativos à decisão c~ Presidência 
sobre questão de ordem formulada por mim e pelo Deputado 
Durval Ângelo, nas reuniões 48ª e 50ª. Gostaríamos de 
reformular algumas questões que não ficaram claras na 
resposta, ou seja, na decisão que a Presidência tomou. Em 
primeiro lugar. ao responder à nossa questão de ordem 
referente a modificações dos mecanismos das audiências 
públicas regionais, estabelecendo para sua realização a 
periodicidade de d~'s anos. a Presidência coloca que as 
audiências continua:·;J a ser realizadas anualmente, segundo 
consultas municipais, e que. posteriormente, a periodicidade 
poderá ser modificada para dois anos ou mais. Mas a 
Presidência nos responde nos seguintes termos: " ... naquele 
diploma. ao contrário do que é alegado ... " A qual diploma a 
Presidência está se referindo? Exatamente à Lei ng 11.745, 
que não trata especificamente da periodicidade. Esse assunto 
é tratado na Lei nQ 5. 117, que o Presidente também menciona. 
Nela se estabelece a questão dos dois anos. No caso da Lei 
nQ 11.745, fica estabelecido o recolhimento anual das 
sugestões dos municípios até o dia 30 de abril de cada ano. 
O Presidente diz que isso será mantido, mas será mudado o 
mecanismo das audiências públicas regionais. E aí o 
Presidente continua dizendo:" Não há definição da 
periodicidade anual da audiência pública regional, e o mesmo 
ocorrendo em relação ao texto constitucional, que tem a 
mesma redação". Quer dizer, o Presidente estava falando a 
respeito da Emenda à Constituição nQ 12, votada por esta 
Casa no dia 1Q/9/94, a qual estabelece, em seu § 5Q, a mesma 
redação do § 2Q da Lei nQ 5. 117, que depois é regulamen~ada 
na Lei nQ 11.745, de 16/1/95. E o Presidente cont1nua 
dizendo: o mesmo ocorrendo com relação ao texto 
constitucional. O que determina o mencionado art. 2Q é que a 
audiência pública dos municípios, na audiência regional, 
teria como termo final para sua realização a data de 30 de 
abril de cada ano. O preceito não comunica a obrigatoriedade 
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de realização das audiências regionais a cada ano, porque 
nada impede que, em plena consonância com a realização, 
sejam coletadas propostas dos municípios anualmente, para 
subsidiar a realização das audiências públicas regionais, na 
periodicidade que for conferida a elas, por exemplo, a cada 
dois anos". O que o Presidente está querendo dizer é que a 
periodicidade tanto pode ser de dois anos, como pode não 
ser, mas o Presidente esqueceu que a nossa emenda à 
Constituição diz muito claramente no seu § 5Q: "Para a 
elaboração da lei orçamentária anual, a Assembléia 
Legislativa sistematizará e priorizará em audiências 
públicas regionais previstas no art. 2Q'' Se estamos 
colhendo sugestões para o orçamento anua1. como poderá ser 
feito de dois em dois anos? Será preciso fa=er modificações. 
Então, a resposta do Presidente não foi clara, e o texto 
constitucional é muito claro. A audiência pública serve para 
subsidiar a Assembléia na elaboração da lei orçamentária 
anual. Ou a Mesa, junto com o Governo, quer mudar isso 
tambére~ Logc. não estaremos mais votando o orçamento todos 
os ancs. Gostaria de saber se é isso que a Mesa pretende 
fazer: mudar o critério constitucional nacional e começar a 
fazer revisão orçamentária de dois em dois anos? Se for para 
continuar anual, a mesma coisa deve prevalecer também com os 
subsídios das audiências públicas. É por isso que precisamos 
de um projeto regulamentando isso. E a Presidência, no final 
da resposta, reconhece que é preciso clarear esse assunto e 
diz o seguinte: apesar de estarmos firmemente 
convencidos de que a decisão tal como adotada não se choca, 
pelas razões já apontadas, com as normas da lei mencionada 
ou com o dispositivo constitucional decorrente da Emenda nQ 
12, queremos dizer ao nobre parlamentar, autor desta questão 
de ordem, que esta Presidência não faz restrição a qualquer 
emenda à lei, à Constituição, que, em nome da clareza, venha 
dissipar qualquer dúvida relativamente à interpretação dos 
seus dispositivos, pertinentes à matéria". 
Quanto à questão de ordem que a Mesa responde, ela própria 

reconhece que há problema, é preciso ter clareza. Voltamos, 
então, a questão de ordem à Mesa, no sentido da necessidade 
dessa representação. 
Mais uma vez, quero deixar o nosso protesto, porque ficamos 

sabendo dessa modificação, dessa resolução da Presidência 
através dos jornais. Achamos que esse não é o melhor 
mecanismo da parte de uma Mesa que tem pautado suas atitudes 
pela clareza, pela transpárência, fazendo consulta aos 
Líderes. Nesse caso, a Presidência fec~2~ acordo sem 
consultar a casa, e os parlamentares ficara~ sabendo pelos 
jornais de uma decisão que a Presidência tomou. Assim, o 
público vem tomar conhecimento do assunto, através dos 
jornais, antes dos Deputados, e depois dizem-nos que vamos 
ter que aceitar as regras já estabelecidas. 
Queremos, mais uma vez, deixar registrado que repudiamos 

essa atitude; esperamos que a Mesa continue agindo como 
vinha fazendo antes desse caso, consultando-nos. Esse 
compromisso foi assumido pelo Presidente desta Assembléia, 
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Deputado Agostinho Patrús, com todas as bancadas desta Casa. 
Ficou definido que as Lideranças seriam consultadas antes 
que a Mesa tomasse decisões que interferissem na condução 
dos trabalhos deste parlamento, como no caso das audiências 
públicas, que vem servindo de exemplo, e a Assembléia vem 
fazendo um esforço sobre a questão em vários jornais, não só 
em nível estadual, como em nível nacional, e algumas 
revistas vêm divulgando este trabalho. Vamos começar a 
colocar em xeque medidas que doravante não tenham uma 
discussão mais ampla pela Casa. 

A questão de ordem que gostaríamos de apresentar trata de 
um pedido de esclarecimentos sobre o art. 5Q, da Emenda nQ 
12 da Constituição e, ao mesmo tempo, sobre o fato de não se 
consultarem os Líderes, antes de se tomar medida como essa, 
que interfere no procedimento e no andamento das audiências 
públicas. 

Essa é uma questão que gostaríamos de trazer, dando 
resposta, como falamos ontem, à questão de ordem, respondida 
pela Mesa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente A Presidência esclarece que a 
deliberação em questão foi lida em Plenário, antes de 
noticiada pela imprensa. A Presidência acata a questão de 
ordem colocada pelo nobre Líder do PT, Deputado Gilmar 
Machado, e a responderá oportunamente. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, caros colegas, 
não vamos repetir os argumentos do nobre Deputado Gilmar 
Machado, mas queremos deixar bem claro que a explicaçãc da 
Mesa à nossa questão de ordem é mais uma trombada jurit'ca. 
A explicação que recebemos deixa claro que a Mesa desta :asa 
usou da prerrogativa de estabelecer o cronograma e, que, 
simplesmente, não modificou a Emenda Constitucional nQ 12, 
nem a lei que dispõe sobre o assunto porque simplesmente 
usou prerrogativa que seria da Mesa e estabeleceu um 
cronograma. 

Ai está um engano, porque na realidade aparece nes~c 
processo a figura estranha do Presidente do Pode: 
Legislativo assinando algo que ainda não nos esclareceu o 
que foi; se foi uma resolução, uma portaria, um decreto ou 
um projeto o documento que assinou juntamente com o Sr. 
Governador do Estado e com o Presidente do Tribunal de 
Justiça. 

Na realidade, essa prerrogativa, se fosse só uma 
justificativa de se estabelecer um cronograma. a Mesa da 
Assembléia é que tinha que determinar. Os outros dois 
Poderes entrariam numa linha de cooperação. Quem, 
entretanto, está convocando, dirigindo e tem estabelecida 
essa prerrogativa é a Mesa Diretora. 

Esse procedimento é mais uma trombada, mais um erro, sem 
deixar de ressaltar e de distinguir as questões que o 
colega, Líder do PT, Gilmar Machado levantou. 

Levantamos mais essa questão de ordem. tentando escla~ecer 
o fato. 
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A Mesa é que tem prerrogativa legal. Até como justificativa 
para esclarecimentos de questões de ordem. O esclarecimento 
do cronograma teria, então, de vir da Mesa. 
Gostaria, também, de dizer que foi cassado o amadurecimento 

da democracia nesse processo. Cassou-se a vontade dos 
parlamentares. O papel da Mesa foi considerado inútil. A 
Mesa Diretora é que tem a prerrogativa para essa questão e 
não os três Poderes. Eles assinaram o documento 
conjuntamente. Isso não é permitido de forma alguma. Nenhum 
tipo de norma que trata da questão prevê a manifestação dos 
três Poderes. A Mesa é que estabelece o cronograma. 
O Sr. Presidente Não há questão de ordem a ser 

respondida. Registrem-se as palavras do Deputado Durval 
Ângelo. 

O Deputado Antônio Júlio -Sr. Presidente, como pode ser 
verificado, de plano, existe um grande número de Deputados 
ausentes do Plenário. Peço a V. Exa. que encerre a reunião. 
O Sr. Presidente - É regimental. Como existe matéria para 

ser votada, a Presidência irá solicitar a chamada para 
recomposição de "quorum". 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, sobre a questão 

de ordem que fiz, conforme estabelece a lei, a Mesa da 
Assembléia é que deve determinar o cronograma. 

O Sr. Presidente - Qual é a lei? 
O Deputado Durval Ângelo- É a Lei nQ 11.745. (-Lê:) "Art. 

5Q- Compete à Assembléia Legislativa, através de sua Mesa: 
I- definir o cronograma de realização das audiências 
públicas regionais". Esse instrumento está sendo 
desrespeitado. Peço que a Mesa esclareça essa questão. 
o Sr. Presidente Registrem-se as palavras do Deputado 

Durval Ângelo, que receberá resposta oportunamente. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Secretária, para 

proceder à chamada para recomposição de "quorum". 
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a 

chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados. Há 8 

Deputados nas comissões, o que perfaz um total de 27 
Deputados. Há, portanto, "quorum'' para discussão. 

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Marco Régis -falecimento do Sr. Alcides Tomé da Silva, em 
Nova Rezende; Dimas Rodrigues (2) - falecimento dos Srs. 
Aureliano Alves de Souza e Alberto França Bahia, em Janaúba; 
Antônio Andrade - falecimento do Sr. José Brasileiro, em 
Paracatu; Gil Pereira- falecimento da Sra. Frutuosa Bicalho 
Silveira, em Montes Claros; Carlos Pimenta - falecimento do 
Sr. Luiz Vieira de Carvalho, em Montes Claros; Alencar da 
Silveira Júnior -falecimento do jornalista Marcos Andrade, 
em Belo Horizonte; Paulo Schettino- falecimento do Sr. Ivon 
José Cury, em 24/6/95 (Ciente.); e c·~uber Carneiro 
falecimento do Mons. João Montalvão, e Belo Horizonte 
(Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
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O Sr. Presidente Requerimento do Deputado Toninha 
Zeitune, em que solicita, em face do :'sposto no art. 140 do 
Regimento Interno, que o Projeto de L7 nQ 34/95 na forma do 
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Jusciça, seja encaminhado 
à Comissão de Fiscalização Financeira, uma vez que a 
Comissão de Administração Pública perdeu o prazo para emitir 
parecer. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso VII do art. 244, c/c o art. 140, 
do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Almir Cardoso e outros, em que 
pleiteia- na forma regimental, a constituição de comissão 
parlamen: - de inquérito para, no prazo de 120 dias, 
investigz· a existência de escravidão por dividas de 
trabalho n~ desmatamento e produção de carvão vegetal na 
região Norte de Minas, dando continuidade às investigações 
já realizadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito 
constituída em 1994, a requerimento do Deputado Roberto 
Carvalho, publicado em 6/5/94. A Presidência defere o 
requerimento em conformidade com o inciso XXV do art. 244 do 
Regimento Interno. 
Requerimento da Comissão Esoecial para, no Prazo de 60 

Dias, Conhecer, Debater, Pr~~or e Acompanhar Todas as Ações 
do Governo Federal Desenvo1. idas no Proposto Processo de 
Privatização da Cia. Vale do Rio Doce, em que solicita 
prorrogação, por mais 30 dias, do seu prazo de 
funcionamento. 
-Vem à Mesa: 

Acordo de Lideranças 
Os Deputados que este subscrevem, Lideres de Bancadas com 

assento nesta Casa, comunicam que concordam com a 
prorrogação, por mais 30 dias, do prazo de funcionamento da 
Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Conhecer, 
Debater, Propor e Acompanhar Todas as Ações do Governo 
Federal Desenvolvidas no Proposto Processo de Privatização 
da Cia. Vale do Rio Doce. 
Sala das Reuniões, 28 de junho de 1995. 
Gilmar Machado Líder do PT- José Braga, Líder do PDT-

Irani Barbosa, 'Líder do PSD - Francisco Ramalho, Lider do 
PSDB- Sebastião Helvécio, Líder do PP - João Batista de 
Oliveira, Líder do PSB -Romeu Queiroz. Líder do Governo-
Ronaldo Vasconcellos, Líder do PL. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência ac~lhe o Acordo de Lideranças e determina o 

seu cumprimento. 
Sala das Reuniões. 28 de junho de 1995. 
Sebastião Navarro Vieira, 2Q-Vice-Presidente, no exercício 

da Presidência. 
Discussão de Pareceres 

o Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a 
constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 117/95, do Deputado 
Wanderley Ávila (ex-Projeto de Lei nQ 2.136/94, do Deputado 
José Militão), que transfere o Município de Turvolândia da 
circunscrição da Delegacia Regional de Saúde de Varginha 
para a da Delegacia Regional de Saúde de Pouso Alegre. O 
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parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em 
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. 
Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade 

do Projeto de Lei nQ 119/95, do Deputado Dimas Rodrigues, 
que cria o Programa de Proteção das Lagoas e Lagos 
Temporários Existentes às Margens do Rio São Francisco, 
dispõe sobre a preservação da fauna aquática local, coíbe a 
prática da pesca nas áreas incluídas no programa e dá outras 
providências. O parecer conclui pela inconstitucionalidade 
do projeto. Em discussão, o parecer. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Júlio -Como o Sr. Presidente pode 

verificar, de plano, não há "quorum" para a continuação dos 
trabalhos. Portanto, sugiro a V. Exa. que encerre esta 
reunião. 

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

inexistência de "quorum" para cor:;nuação dos nossos 
trabalhos, encerra a reunião, convocanc: os Deputados para a 
extraordinária de logo mais, às 20 horas; para a especial de 
amanhã, dia 29, 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 d'~: (- A ordem do dia 
anunciada pelo Sr. Presidente é a P-~iicada na reunião 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 10a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 
21 DE JUNHO-DE 1995, DESTINADA À ETAPA DO CICLO NACIONAL DE 

DEBATES SOBRE POLÍTICA DE JUROS E ESTABILIDADE ECONÔMICA 
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila 

e Sebastião Navarro Vieira 
SUMÁRIO: ABERTURA -Ata -Composição da Mesa - Destinação 

da reunião - Palavras do Sr. Presidente Palavras do 
Deputado Gilmar Machado Designação do Coordenador 
Palavras do Coordenador - Palavras do primeiro debatedor -
Palavras do segundo debatedor Palavras do terceiro 
debatedor - Palavras do quarto debatedor - Esclarecimentos 
sobre os debates - Debates - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Depytados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Avila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pi~to Coelho 
Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Alvaro 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 - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Glycon Terra Pinto- Hely Tarquínio- Irani Barbosa - Ivair 
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Nogueira- Ivo José Jairo Ataíde João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Kemil Kumaira Leonidio Bouças Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olivia- Mauri Torres 
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) 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. 

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. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Convidamos a 

tomarem assento à mesa os Exmos. Srs. Dr. Marcos Pestana, 
Secretário Adjunto do Planejamento, representando o 
Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo: Deputado Clêuber 
Carneiro, Coordenador do deoate: Dr. Gilman Viana Rodrigues, 
Presidente da Federação Agrícola do Estado de Minas Gerais -
FAEMG -; Dr. Clêider Gomes Figueiroa, Vice-Presidente ja 
Associação Comercial de Minas Gerais; Dr. Ronaldo Lamounier 
Locatelli, Vice-Presidente de Finanças do BEMGE e do 
CREDIREAL; e o Sr. Frederico Gonzaga Jayme Júnior, Vice-
Presidente da Sociedade dos Economistas e professor da 
Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente- Destina-se esta reunião a receber o Dr. 

Clêider Gomes Figueiroa, Vice-Presidente da Associação 
Comercial de Minas Gerais; o Dr. Gilman Viana Rodrigues, 
Presidente da FAEMG; o Dr. Ronaldo Lamounier Locatelli, 
Vice-Presidente de Finanças do BEMGE e do CREDIREAL. e o 
Prof. Frederico Gonzaga Jayme Júnior, Vice-Presidente da 
Sociedade dos Economistas de Minas Gerais, que participarão 
do debate sobre a política de juros e a estabilidade 
econom1ca, dando prosseguimento ao Ciclo Nacional de 
Debates, promovido por esta Assembléia. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Ciclo Nacional de Debates foi idealizado para permitir 

que parlamentares. especialistas e lideranças de diversos 
setores de nossa sociedade possam discutir temas de 
relevância na conjuntura brasileira. Hoje temos a satisfação 
de dar seqüência ao projeto convidando-os a refletir sobre 
uma das mais importantes e polêmicas questões do Brasil 
contemporâneo: a política de juros e a estabilidade 
econômica. 

Á medida que o plano de estabilização vai fazendo sentir 
seus efeitos, vão diminuindo os opositores. Entre a grande 
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massa assalariada cresce a confiança no Governo quando se 
percebe que os salários deixaram de ser corroídos pela 
inflação e a qualidade de vida vem melhorando de forma 
gradativa, mas segura. No meio empresarial e na 
administração pública, volta a ser possível planejar o 
futuro em bases reais. Os orçamentos deixam de ser peças de 
ficção para tornarem-se instrumentos válidos de gestão de 
recursos. Entretanto, a história já nos ensinou que, em 
economia, não existem milagres autênticos. Cada conquista 
tem seu preço, cada passo custa sacrifícios. Esses 
sacrifícios são proporcionalmente maiores para aquelas 
nações qu~ têm pressa porque querem recuperar o tempo 
perdido. E o caso das potências emergentes como o Brasil: o 
que formos capazes de fazer agora garantirá o 
desenvolvimento sustentado. Falhar, neste momento, significa 
condenar nosso povo ao subdesenvolvimento crônico. Nesse 
contexto, fica claro que não se pode ser condescendente com 
o consumismo irresponsável nem com a formação de estoques 
especulativos. Taxas de juros elevadas têm sido o remédio 
clássico para os dois males. Por outro lado, se a 
estabilidade econômica precisa ser mantida, devem ser 
avaliados os riscos de recessão, com todo o seu brutal 
cortejo de seqüelas sociais, a exemplo do desemprego, da 
descapitalização e até da falência de empresas. Taxas de 
juros altas podem se tornar recessivas, inibindo a 
iniciativa empresarial e estimulando o capital especulativo. 
O remédio que, na dose certa, é capaz de curar transforma-se 
em veneno letal, se aplicado em excesso. Encontrar o justo 
equilíbrio entre a estabilidade e o crescimento, eis o 
desafio que o Brasil terá que enfrentar no futuro próximo. A 
busca desse equilíbrio não pode ser o resultado de meros 
cálculos matemáticos, mas deve seguir o caminho da discussão 
democrática, com a participação de todos os segmentos da 
sociedade. 
A Assembléia Legislativa promove este debate para que as 

lideranças mineiras intensifiquem as reflexões sobre o tema 
e, a partir delas, façam ouvir a voz de Minas na discussão 
nacional sobre a questão. 
Queremos agradecer a todos os que aqui estão, atendendo a 

nosso convite. Que este encontro possa trazer novas luzes 
para o correto equacionamento de um problema vital para a 
consolidação da estabilidade econômica e para a entrada do 
Pais numa era de desenvolvimento racional e compatível com 
os anseios da população brasileira. 

Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado, autor do 
requerimento que suscitou esta reunião. 

Palavras do Deputado Gilmar Machado 
O Deputado Gllmar Machado Sr. Presidente, Deputado 

Agostinho Patrús; Exmo. Dr. Marcos Pestana, Secretário 
Adjunto do Planejamento, representando o Governador do 
Estado; Exmo. Deputado Clêuber Carneiro, Coordenador dos 
debates; Dr. Gilman Viana Rodrigues, Presidente da FAEMG; 
Dr. Clêider Gomes Figueiroa, Vice-Presidente da Associação 
Comercial de Minas Gerais; Dr. Ronaldo Lamounier Locatelli, 
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Vice-Presidente de Finanças do BEMGE e do CREDIREAL; Prof. 
Frederico Gonzaga Jayme Júnior, Vice-Presidente da Sociedade 
dos Economistas de Minas Gerais; companheiros Deputados, 
imprensa e demais pessoas presentes, ao solicitarmos à 
Assembléia este importante espaço por ela criado, o Ciclo 
Nacional de Debates, entendemos ser este tema extremamente 
importante para a sociedade mineira. 
Nós, parlamentares, estamos sensíveis à situação dos 

pequenos e médios empresários, porque os problemas que os 
afligem recaem também sobre os trabalhadores. Falo com 
tristeza porque, especialmente na minha cidade, estamos 
assistindo ao fechamento das indústrias de calçados - quase 
todas já quebraram - e de tecidos e das confecções. As 
arrozeiras, que, em período anterior, já chegaram a ter 87 
máquinas de beneficiamento, hoje, possuem menos de 50. Nos 
próximos 2 meses, as máquinas devem ser reduzidas a 20 ou 
25. Isso significa problemas e prejuízos para a c\dade, e 
para o Estado, com a diminuição de sua arrecadação. 
Aumentará o número de pessoas desempregadas. 
A "Gazeta Mercantil" publicou noticia dizendo que, no mês 

de maio, tivemos o maior número de insolvências já 
registrado nos últimos dez anos em nosso Pais, o maior 
número de empresas fechando as suas portas, e o maior número 
de pessoas que não estão tendo condições de suportar a 
política de juros altos. 
O Presidente desta Casa, na sua fala inicial, afirma 

corretamente, a nosso ver, que o remédio precisa ser 
aplicado na dose certa. Nós, como todos mais, queremos que 
haja controle e planejamento, mas isso não pode significar a 
paralisação de tudo, sem que haja crescimento, sem que 
ninguém venda nem compre. Mas o trabalhador não terá o que 
fazer. Acabando o seu FGTS, o que irá fazer? Os problemas 
sociais serão gravíssimos, agravados pelas pressões por 
parte dos desempregados. Precisamos achar uma forma de 
modificar esse quadro, antes que problemas estruturais mais 
graves venham a ocorrer, afetando todos os demais setores da 
sociedade. 

Ao reabrir este debate, esperamos que a Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, após as discussões, 
possa elaborar um documento, em nome do povo do nosso 
Estado, a ser enviado ao Presidente da República e aos 
Ministros da área econom1ca, solicitando uma política de 
juros diferenciada. 
Ontem, no Triângulo Mineiro, houve protestos do setor 

rural, que também não suporta os juros altos. Nem mesmo as 
grandes empresas os estão suportando, e já podemos ver a 
Cargill e outros grupos participando dos protestos. Chegou-
se a um limite, que indica que as empresas terão de parar 
suas atividades. Insisto: as conseqüências e os problemas 
sociais serão muito sérios. 
Queremos, mais uma vez, elogiar a iniciativa da realização 

deste debate, por parte da Mesa, e do acatamento da 
elaboração do requerimento por todos os Deputados, para que 
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esta Casa, neste importante momento que vivemos, possa 
discutir essa questão importante. 

Precisamos ter uma política diferente para a taxa de juros, 
caso contrário, teremos problemas muito sérios e estaremos 
comprometendo toda a política econômica. Sabemos que a 
estabilidade é fundamental, mas não pode significar arrocho 
e recessão brutal. Queremos crescimento e também 
distribuição de renda, para que as pessoas tenham condições 
satisfatórias de vida, o que não está ocorrendo hoje. 

Designação do Coordenador 
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência vai passar 

a coordenadoria para o Deputado Clêuber Carneiro, membro 
efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Com a palavra, o Deputado Clêuber Carneiro. 

Palavras do Coordenador 
O Coordenador (Deputado Clêuber Carneiro) - Sr. Presidente, 

Deputado Agostinho Patrús, senhores debatedores, Srs. 
Deputac8s, senhores e senhoras, a sociedade brasileira acaba 
de passar por um período de tensa expectativa e acirrados 
debates, proporcionados pela greve nacional dos petroleiros. 
O movimento dos trabalhadores ganhou dimensão incomum em 
decorrência das condições políticas em que se inseriu, 
especialmente com referência à votação, pelo Congresso, da 
emenda sobre o fim da exclusividade da PETROBRÁS em suas 
atividades exploratórias. 
O episódio destacou-se entre var1os outros, ocorridos e 

ainda por acontecer, relacionados com o processo de 
discussão e votação dos projetos de reforma const·:~cional 
no capitulo da ordem econômica. Outros focos de tensão e 
discordância estão prontos para serem ativados, 
principalmente aqueles que dizem respeito às mudanças no 
campo social e em nossa organização política. 
A revisão da Carta Magna coloca o Brasil em clima de 

questionamento de suas estruturas, de articulações em torno 
de interesses de grupos e de classes e até mesmo de fortes 
desavenças. Não poderia ser diferente. Afinal, estão em jogo 
as bases de um modelo de desenvolvimento para um Pais 
cansado de falsos planos mágicos e experiências desastrosas. 
Paralelamente às alterações na Constituição, vivemos também 

um momento decisivo de consolidação do Plano Real, no qual 
os brasileiros depositaram a esperança de se verem livres 
dos fantasmas crónicos da inflação, da ciranda financeira e 
da impossibilidade de programar investimentos ou a própria 
sobrevivência. Ao completar um ano, o projeto do Governo 
mostrou que é possível domar os índices inflacionários em 
níveis razoáveis, mas ainda enfrenta dificuldades para 
acrescentar a essa relativa estabilidade um crescimento 
duradouro e uma justa distribuição dos benefícios económicos 
à população. Entre as medidas adotadas nos últimos tempos 
para buscar esse equilíbrio, tomou vulto a política de juros 
elevados, controvérsia nos meios empresariais, acadêmicos, 
parlamentares e até nos altos escalões da equipe que 
assessora o Presidente da República. Se é um mecanismo 
eficaz para frear o consumo e afastar o risco de retorno da 
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inflação, revela-se também um remédio amargo para muitos 
setores da iniciativa privada, com reflexos diretos sobre o 
nível de empregos e salários. A questão, sabemos, é complexa 
e envolve fatores múltiplos, tanto no âmbito da engenharia 
econômica quanto no dos entendimentos políticos. E exige, 
acima de tudo, que se ponha em primeiro plano o interesse 
nacional, o projeto de proporcionar ao povo brasileiro as 
condições de vida com que ele tanto sonha. 

Não é outro o motivo que levou a Assembléia Legislativa a 
convidar para este Ciclo Nacional de Debates nomes tão 
representativos do nosso meio econômico e empresarial. É por 
isso e para isso que estamos aqui. 

Com a palavra, o primeiro debatedor desta reunião, Dr. 
Clêider Gomes Figueiroa, Vice-Presidente da Associação 
Comercial de Minas Gerais, que disporá de 15 minutos para 
sua exposição. 

Palavras do Primeiro Debatedor 
O Sr. Clêider Gomes Figueiroa - Sr. Presidente da Mesa, 

senhores participantes. senhores parlamentares, meus 
senhores e minhas senhoras, quero, inicialmente, agradecer, 
em nome da Associação Comercial de Minas, o prestígio do 
convite para participar deste evento, lamentando a ausência 
do Presidente da nossa entidade, Dr. Francisco América 
Mattos ~e Paiva, que se encontra em viagem ao exterior. Devo 
tambérr .Jmprimentar a Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
pela a~~1são de promover este debate enfocando a momentosa e 
tormentosa questão dos juros e da estabilidade. 
Antes de entrar especificamente no tema dos juros e de seus 

reflexos sobre a atividade empresarial, eu quero deixar 
claro que a posição da entidade que eu represento e. 
certamente, a de cada empr~sário que dela faz parte - entre 
os quais eu me incluo- é de absoluto apc': ao plano de 
estabilização do Governo Federal, com todos cs seus aspectos 
positivos, que são muitos e já são visíveis. Mas nem por 
isso os debates no plenário democrático da Associação 
Comercial de Minas têm deixado de denunciar os aspectos 
negativos - e eles existem - do Plano Real, entre os quais, 
e de modo especial, a política monetária que privilegia a 
redução do nível da atividade econômica, mesmo não 
desconhecendo o elevado grau de carência dos consumidores 
brasileiros, especialmente os de baixa renda. 
A estabilidade, que, estamos convictos, só será conquistada 

com muita determinação, despojamento e alterações profundas 
em nossos hábitos e comportamentos como homens, empresários 
e consumidores, ainda é uma meta distante. Vale a pena 
enfrentar grandes sacrifícios agora, para que eles sejam 
mais suportáveis no futuro, não só por nós, mas, 
principalmente, pelos nossos filhos e netos. De outro lado. 
eles mostram o quanto fomos negligentes e imediatistas no 
passado. Os longos anos de inflação indecente a que esteve 
sujeito o nosso Pais e toda uma geração não podem ser 
debitados exclusivamente a um ou outro grupo, a uma ou outra 
facção política ou a esse ou aquele Governo. Todos nós, que 
de uma forma ou outra temos um mínimo de ação ou influência, 
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convivemos com ela, porque nos beneficiamos dela, porque não 
fomos atingidos por ela ou porque não nos sensibilizamos com 
seus reflexos danosos. Agora, a caminhada para a 
estabilidade será longa e penosa. Mas não temos a 
alternativa da volta. É seguir em frente, procurando, dentro 
de uma visão mais larga e de longo prazo, acertar nas 
decisões para m1n1m1zar os sacrifícios daquela parte da 
sociedade mais vulnerável às perdas de uma situação ou de 
outra. 

Acho que posso dizer que chega ao fim uma era de 
irresponsabilidade, em que práticas, atitudes e pleitos 
visavam quase que exclusivamente aos interesses individuais 
ou de grupos restritos. O mundo novo que se avizinha 
certamente será mais solidário, menos egoísta, e trará um 
novo enfoque para a vida, novas formas de emprego e mais 
ética no trabalho e no lucro. 
Sei perfeitamente o quanto tem sido difícil para o 

empresariado brasileiro assimilar os tempos novos. Mas ainda 
está bem vivo na memória de todos o pouco caso para com as 
questões mais triviais da administração das empresas, 
empurradas que foram pela inflação exagerada, que tinha o 
dom de ir estragando tudo por onde passava, inclusive 
conceitos morais e éticos, mas que também tinha o dom de 
mascarar ações e resultados como num passe de mágica. 
O preço que se paga hoje pelo combate à inflação tem sido 

alto, principalmente para as fatias mais numerosas da 
sociedade e do segmento empresarial. As pequenas e 
microempresas, muitas delas nascidas na plenitude 
inflacionária e, agora, perigosamente jejunas em ambiente de 
estabilidade econômica. Vistas sob o enfoque de seu papel 
como geradoras de paz social, seja pelos empregos que geram 
e pela renda que propiciam, seja pelo relevante papel 
econômico que desempenham num país continental como o 
Brasil, essas empresas merecem melhor atenção da classe 
política e dos governantes. A combinação de medidas 
restritivas da atividade econômica, entre elas a penalização 
do consumo e o encarecimento do crédito, tem sido mortal 
para um grande número de pequenas e microempresas. 
Constituídas quase sempre sem capital e movidas pela vocação 
e pelo espírito empreendedor de seus componentes, elas 
precisam de crédito para sobreviver e, em muitos casos, para 
financiar compradores ávidos de um consumo mínimo, mas 
também carentes de recursos. Afinal, não podemos desconhecer 
que mais de 88 milhões de brasileiros sobrevivem com menos 
de 3 salários mínimos, o~ seja, R$300,00 por mês, sendo que 
desses 88 milhões, mais je 42 milhões não têm qualquer 
renda. 

Não é apropriado dizer que somente as pequenas e 
microempresas estão sofrendo grande impacto com os juros 
altos e as demais medidas estabilizadoras. Todas sofrem, em 
maior ou menor grau. Ocorre, no entanto, que aquelas que têm 
maior poder econômico ou político driblam a crise com mais 
facilidade. Os conglomerados multinacionais se abastecem com 
recursos fartos de suas matrizes e conseguem até mesmo 
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materializar a idéia de que o tempo de crise é o tempo da 
oportunidade. Já os grandes grupos privados e estatais 
sempre reservam gorduras para queimar nos casos de 
hibernação econômica como a que estamos vivendo. 
Conclui-se, daí, que a atenção governamental deve se voltar 

para as médias e pequenas empresas, não com a v1sao 
paternalista com que às vezes são vistas, mas dentro de um 
enfoque novo, de conjugação de interesses de seus donos, de 
seus colaboradores e da sociedade da qual fazem parte. 
Incentivos e isenções não devem ser oferecidos, nem mais são 
pleiteados pelos empresários mais conscientes. Essa visão, 
aliás, precisa ser ampliada para que os interesses e os 
objetivos da sociedade como um todo possam ser perseguidos e 
encontrados. Esses interesses e objetivos passam, 
certamente, por relações mais desenvolvidas entre cap'cal e 
trabalho, industriais e comerciantes, banqueir:~ e 
tomadores, Estado e contribuintes, produtores de bens e 
consumidores, numa visão de que a sociedade econômica é um 
grande barco e que estamos todos no seu interior. 

A alta dependência de recursos de terceiros por parte do 
empresariado brasileiro, sem dúvida o fator que agrava mais 
a questão dos juros, pode ser explicada com o fato inegável 
de o Brasil contemporâneo ter sido transformado num 
autêntico laboratório e sua gente e suas empresas, em 
verdadeiras cobaias. Paradoxalmente, a única certeza era 2 
de que v1v1amos num ambiente de incertezas. Isso talvez 
explique uma tendência acumulativa de grande parte de 
empresários, que aplicavam seus capitais em ativos fora de 
suas empresas, como que a temer pelo seu esgotamento em 
ambiente tão instável. Como precisam operá-las, saem a 
procura de capitais de terceiros, pagando juros altos, mas 
acabam mesmo é inviabilizando-as. Daí a verdade da 
expressão, nem sempre muito adequada. de que "o Brasil é um 
país de empresas pobres e empresários ricos''. 
Tudo isso sugere ou, mais do que isso, determina uma ação 

rigorosa de legisladores e governantes em prol do 
estabelecimento de normas legais duradouras que estimulem 
todos a investirem seus capitais em negócios próprios, sem o 
risco de empobrecerem da noite para o dia pela adoção de 
medidas casuísticas. O Pais. certamente. tem muito a ganhar 
com a estabilidade, não apenas de sua moeda, mas, sobretudo, 
de suas regras. Dessa forma, os capitalistas e banqueiros 
terão mais tranqüilidade para emprestar e não ficarão mais 
no autêntico beco sem saída em que se encontram. Têm 
recursos, precisam emprestar- afinal, o dinheiro é sua 
mercadoria - mas sabem perfeitamente que quem toma seu 
dinheiro com taxas tão altas provavelmente não pensa em 
pagar. 

Da parte do Governo. que é quem adota essa intervenção 
violenta no mercado financeiro, o paradoxo também é uma 
verdade. Presentemente, ele se esforça para inviabilizar o 
tabelamento dos juros em 12% ao ano, alegando que isso viria 
a acabar com o Plano Real. De fato. é um extremo tão extremo 
como a taxa estratosférica que se pratica no Brasil. 
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seguramente a mais alta do mundo, fora a da Rússia, que 
passa por outra revolução e não deve servir de comparação. 
Para finalizar, a inadimplência generalizada de pessoas 

físicas e jurídicas, fato somente visto na instalação do 
Governo Collor, aí está como reflexo e sinalizador do 
momento crítico que estamos vivendo. A hora é de 
exercitarmos toda a nossa boa vontade e criatividade para 
vencermos a conjuntura amarga, mas sem perder todo o 
conteúdo da meta estabilizadora. Para os empresários, o 
momento é rico como oportunidade de reflexão. Juro alto faz 
exercitar o senso de economia e de combate ao desperdício. 
Leva à queima de gorduras desnecessárias, ao desencalhe de 
aplicações não operacionais e, sobretudo, estimula a 
comparação das receitas com as despesas. Muito obrigado. 
O Coordenador - Nossos cumprimentos ao Sr. Clêider Gomes 

Figueiroa, primeiro debatedor, Vice-Presidente da Associação 
Comercial de Minas, pela sua clareza e também pela coragem 
no seu pronunciamento. 

Com a palavra, o Sr. Gilman Viana Rodrigues, Presidente da 
FAEMG, que disporá de 15 minutos para sua exposição. 

Palavras do Segundo Debatedor 
O Sr. Gilman Viana Rodrigues - Muito obrigado, Deputado 

Clêuber Carneiro; caro Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
que neste momento substitui o Presidente Agostinho Patrús, 
nossos cumprimentos por sua gestão à frente do Poder 
Leg'slativo e também pela iniciativa de promover essas 
dis:ussões para as quais fui convidado. Cumprimento, ainda, 
o Deputado Gilmar Machado pela iniciativa da prorrogação 
deste debate, que deve ser de toda a sociedade, porque a ela 
interessa saber como andam essas implicações da economia 
brasileira. 

Há coisas que precisam ser esclarecidas inicialmente, e com 
bastante fidelidade. Cumprimento os membros da Mesa pela 
mesclagem que adotaram, e também aos Srs. Deputados que aqui 
estão para nos ouvir. 
Gostaria de delimitar inicialmente alguns pontos: queremos 

ou não queremos a estabilização conjuntural? Se a resposta 
for sim, precisamos saber quantos estão dispostos a pagar 
por isso. E, ainda, se estamos dispostos a pagar por isso, 
temos de saber se temos condições para tal. Não é só querer; 
é, sobretudo, poder. 
A regra dos juros altos é um instrumento de ação de 

política econômica de qualquer nação economicamente aberta. 
Só que a regra dos juros altos há de ser emergencial, há de 
ser aguda; não pode ser crônica. Quando a regra dos juros 
altos caminha para a cronicidade, caminha também para a 
degradação da estrutura econômica do próprio país. 

Os juros altos são uma estratégia para provocar a desova 
dos estoques formados pelos empresários que, diante de juros 
baixos, preferem tomar recursos emprestados a oferecer seu 
produto ao consum~. Os juros altos inibem esse nosso 
comportamento empresarial. Se os juros estão baratos, vou 
preferir pegar um empréstimo de R$1.000.000,00 e não vou 
vender meu produto; assim, teremos menos produto no mercado, 
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o que faz com que o preço melhore e eu ganhe mais, porque o 
aumento que terei no preço será maior do que os juros que 
pago, já que eles estão baratos. A regra dos juros altos 
contraria esse tipo de comportamento. Se os juros são 
desconfortáveis, prefiro vender a pagar os juros altos; 
assim, se, juntamente com vários empresários, ofereço mais 
produtos ao mercado, isso fará com que o preço ba'xe. 
Por outro lado, os juros altos afastam o consu~idor, que, 

por falta de recursos imediatos, está impossibilitado de 
comprar à vista. Sua opção seria, então, o financiamento, o 
parcelamento, o prazo, e, se os juros forem baixos, ele 
comprará mais, e, comprando mais, poderá confrontar a 
elevação da compra com a exigüidade da oferta, porque o 
outro também estará segurando o estoque. Nesse ponto, falta 
o produto e aumenta a procura - o preço sobe; a inflação 
retoma. A regra é certa, mas o ~razo é insuportável. 
Quando o prazo fica insuportá\~l, surge um outro componente 

predatório da economia, que é o componente especulativo -
não comercial, mas especulativo financeiro. Aí começam a 
aparecer os salvadores da pátria, oferecendo dinheiro e 
recursos até no mercado marginal. Sei de operações de até 
20% ao mês. Isso é contra a própria cultura e há coveiros à 
disposição. Não há viabilidade de nenhuma e~:~omia remunerar 
uma taxa de juros de 20%; nem sequer de ·31, ou de menos 
ainda. 

No momento em que o País melhora seu perfil conjuntural, em 
que a sociedade se alegra por estar vivendo num cenár~c de 
estabilidade, o povo tem um comportamento psicossocial de 
volta ao consumo. Isso é inevi:~vel. O que precisamos é ter 
regras para que esse cons~mo seja adequado à nossa 
capacidade de oferecer os produtos que o consumidor está 
procurando. Nessa hora se desenharia, Sr. Presidente, um 
perfil em que a produção pudesse ser viabilizada, com custos 
financeiros que não inibissem a renda do empreendedor, mas 
que viabilizassem um creço adequado para o consumo. 
Ao'invés de inibir o consumo, deveriam melhorar a produção 

a preços adequados, para que o produto atenda ao consumo. Só 
que esse consumo precisa ser educado com regras que 
dificultem o conforto do parcelamento fácil e o acesso a 
prazos longos, mas, sobretudo, é preciso que a economia seja 
administrada com renda interna. 

Nesse momento em quem os Deputados Clêuoer Carneiro e 
Gilmar Machado e o Presi~ente Agostinho Patrús falam sobre a 
pequena e a microempres:. lembramos que são elas que mais 
sofrem hoje. Certamente é do conhecimento de todos que o 
Brasil tem 3.500.000 de pequenos e microempresar1os, que 
Minas Gerais tem 370 mil microempresários e que na 
agricultura temos, no nosso Estado, 120 mil microprodutores 
rurais. Esses cidadãos sofrem principalmente de pequena 
classificação gerencial, pois não têm capacidade de prever 
ou prevenirem-:~ e acreditam nas ações anunciadas pelo 
Governo. A im~·~visibilidade das ações do Governo tem sido o 
maior transtorno para o seu comportamento empresarial. 
Quando, no segundo semestre do ano passado, se soltavam 
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foguetes pela estabilidade e se estimulava o crescimento da 
produção, porque se saía da estagnação, não se previu, no 
Governo, que se isso continuasse geraria, no primeiro 
semestre de 1995, uma demanda não atingida pela produção. 
Para remediar, resolveram baixar as alíquotas de importação, 
mas isso sem continuidade, e tiveram que rever o que 
fizeram. Essa imprevisibilidade da administração pública é 
que a sociedade não pode aceitar. A sociedade é solidária à 
administração, mas não pode ser um laboratório de 
experimentos da administração pública. 

Temos a certeza de que o Legislativo nos ajudará diante do 
Executivo, para que, pelo menos, as regras sejam duradouras, 
ou seja, que tenham a capacidade de planejá-las. Quando se 
fala em alíquotas para a indústria automobilística, alguém 
acha que deve ser de 20% ou 30%, o Ministro da Economia acha 
que deve ser baixada em 20%, já outro Ministro pensa em 70%. 
Vemos, assim, que isso não está sendo pensado a médio prazo. 
Na agricultura, se se baixa uma alíquota de 20% para O (a 
agricultura brasileira não tem capacidade de concorrer com 
produtos subsidiados) e se se eleva a alíquota de máquinas e 
insumos agrícolas, que são insumos estratégicos para se 
produzir mais barato internamente, estamos sendo levados a 
comprar mais barato, transferindo nossa renda, nossas 
reservas cambiais para que um produtor de fora receba nossa 
remuneração, comprometendo o crescimento da nossa economia. 
Acresce que esses pequenos e microprodutores de Minas e do 

Brasil geram 78% dos empregos, e o mecanismo moderno da 
distribuição de rendas chama-se emprego. 
Se estamos com uma política macroeconômica a inibir a 

preservação de empregos, estamos inibindo a geração da renda 
a ser distribuída e, com isso, inibindo a distribuição de 
renda através de empregos. Estamos, assim, caminhando para 
um quadro perigoso, que é o da recessão. Se aumentarmos a 
massa de desempregados, vamos diminuir a capacidade de 
compradores de produtos. Diminuindo a capacidade dos 
compradores de produtos, vamos ter cada vez mais uma 
produção sem destino, que precisa ser estocada. A que custo 
seria estocada? À custa de juros altos. Vamos, então, 
diminuir a produção, porque é inviável produzir sem vender. 
Entramos num quadro do qual tentamos fugir há muito tempo. 

As economias privadas brasileira e mineira estão buscando 
uma solução duradoura. Para isso, têm contribuído com seu 
sacrifício, com sua participação, que gera uma distorção 
muito penosa para o cenário social. 
Quando esses fatores interferem na liberdade de comprar e 

vender, provoca-se inicialmente uma redução no pagamento cos 
impostos. ~uma alternativa ilegal, mas socialmente visive;. 
O que acontece é que o Estado acaba perdendo renda, começa 
também a fazer menos obras, ou obra nenhuma, ou a não pagar 
as obras que já foram contratadas, interferindo de novo na 
conta dos empregos. Esse quadro precisa ser remodelado para 
que se recoloque o consumo no tamanho adequado, inclusive 
com campanhas educativas, publicitárias. E preciso educar 
também, não é só dar ordens, é sobretudo participar. 
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Temos que ter uma importação competitiva e compensatória, 
ao nível de nossa capacidade de exportar, para que não se 
sacrifiquem as reservas cambiais. Não podemos ter uma 
importação predatória porque alguém ficou nervoso, porque o 
produto subiu de preço, ou o produto não subiu de preço. Há 
de se ter uma consciência econômica para que as ações tenham 
durabilidade mínima e para que seja feita uma ajustagem do 
poder econômico. É o que estamos apregoando. 
Entendo que a disposição do Governo de conversar com o 

mundo empresarial - micro, pequenos, médios e grandes - é 
pequena, sobretudo é de uma via só: quando se dispõe a 
ouvir, não se dispõe a falar; quando se dispõe a falar, não 
quer ouvir; quando ouve, não anota. Nessa preoominância da 
agudeza dos problemas econômicos imediatos do Brasil, nossos 
problemas de encaixes são muito graves, como também o são os 
problemas de reservas cambiais. 

Os senhores se lembram, por acaso, de que no 1n1c1o do 
Governo havia uma euforia de disponibilidade de nossas 
reservas para conter a inflação? Houve até estratégia para 
poder pagar contas em dólares no exterior, porque tínhamos 
dinheiro demais, e para que não entrassem dólares no Brasi·. 
Imediatamente, estamos com medo de nossos dólares acabare~·· 
Isso é previsível, não é? 

De repente. o Ministro da Agricultur~ anuncia que vêm 
recursos externos para financiar a safra agrícola, e 
descobre-se que não temos dólares, que a safra está 
compro~etida. Isso não é previsível? Não é possível? Isso 
gera c :ra coisa doentia. 
Srs. ~eputados, os senhores administram a elaboração do 

orçamento público. Quando os juros ficam altos, a dívida 
externa do poder público aumenta. Hoje, o Brasil está 
pagando cerca de R$2.800.000.000,00 por mês de juros da 
divida interna, porque está sustentando uma política de 
juros altos necessária a outros fatores que não fecharam a 
engrenagem do modelo econômico. 

É de se perguntar onde está a compensação: é só na 
política, ou há de ser na sociedade? E preciso que as ações 
da política sejam como espelho das ações do Governo e o 
projeto do Executivo seja o espelho e o reflexo das 
necessidades da sociedade. 

Não podemos conviver permanentemente pagando uma divida 
pública de US$2.800.000.000,00 ou de US$3.000.000.000,00 por 
mês, sem termos regras que possam inverter esse quadro, para 
beneficiarmos a educação, a saúde, a segurança e a infra-
estrutura. Certamente o modelo precisa ser preservado como 
meta, mas revisto na sua estratégia. Muito obrigado. 
o Coordenador -Nossos cumprimentos ao Sr. Gilman Viana 

Rodrigues, da FAEMG. Temos o prazer de anunciar a palavra do 
terceiro debatedor da reunião, o Sr. Frederico Gonzaga Jayme 
Júnior, Vice-Presidente da Socied2:~ dos Economistas de 
Minas Gerais, que também disporá de 15 minutos para sua 
exposição. 

Palavras do Terceiro Debatedor 
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o Sr. Frederico Gonzaga Jayme Júnior - Bom dia, Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, representante do Deputado 
Agostinho Patrús e 2Q-Vice-Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Deputado Gilmar 
Machado; Deputado Clêuber Carneiro; demais convidados da 
Mesa. 
Gostaria de iniciar minha discussão tentando analisar os 

pontos fundamentais do Plano Real e os ~o~ivos pelos quai~ o 
Governo tem utilizado uma estrateg1a de elevaçoes 
substanciais das taxas de juros, que já se mantêm nesse 
patamar há algum tempo, criando diversos problemas. No 
fundo, o objetivo é tentar mostrar que, a despeito dos 
custos sociais dessa política de juros, dentro da lógica do 
Plano Real essa política econômica de curto prazo tem algum 
sentido. A estratégia de estabilização do Plano Real foi 
baseada em sobrevalorização cambial combinada com política 
monetária restritiva. O ajuste fiscal, que seria o outro 
tripé do plano de estabilização, não aconteceu. O que foi 
feito foi um ajuste fiscal emergencial no final de 1993, 
quando foi criado o Fundo Social de Emergência, resultando 
no aumento da receita, fundamentalmente em função do combate 
à sonegação. Não foi feito um ajuste fiscal permanente, em 
que se redefinem vinculações dos gastos da União, 
simplificação ou não do sistema tributário, ou ampliação da 
carga tributária; nem uma modificação na Previdência, que é 
outro elemento fundamental de pressão, que os senhores já 
conhecem. Nada disso foi feito, razão pela qual o plano de 
estabilização está ancorado em dois elementos fundamentais: 
política monetária restritiva e política cambial de 
sobrevalorização do câmbio. 

Vamos tentar começar do início. Como surgiu e quais as 
condições que fizeram com que a orientação da política 
econômica se desse nesse caminho? Em primeiro lugar, logo 
após a criação do real, a inflação cede em função de uma 
estratégia de superindexação, por via da criação da URV, que 
garantiu voluntariamente algum tipo de alinhamento de preços 
relativo, ou seja, evitando o efeito da inflação por via de 
conflito distributivo, com determinados setores querendo 
ganhar mais. Isso evitou um ponto de foco de tensão 
inflacionária. O segundo ponto foi a abertura comercial 
combinada com um fluxo de capitais, o que facilitou para que 
houvesse uma política de estabilização cambial. Combinado 
com isso, houve maior concorrência, o que forçou o aumento 
da produtividade, evitando questões inflacionárias, 
principalmente no que se refere aos bens comerciáveis no 
mercado internacional. Em função dessas duas características 
combinadas com um ajuste fiscal de curto prazo por via do 
Fundo Social de Emergência e do aumento das receitas 
tributárias, houve fôlego para que a inflação caísse 
abruptamente e o País iniciasse o processo de estabilização. 

Esses seriam os elementos fundamentais que viabilizaram a 
inflação. E ela se manteria nesse patamar através da 
manutenção de uma política monetária rígida e de maior 
credibilidade do Governo. Logo após o plano de 
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estabilização, há o aumento da receita em função da queda da 
inflação. A estratégia da política monetária rígida implica, 
na sua origem, uma política de juros altos. A idéia é que a 
política de juros altos evite pressões de demanda que venham 
a colocar em risco a estabilidade da moeda, uma vez que não 
existe ajuste fiscal duradouro em que o Governo possa 
garantir uma política de taxas de juros baixas sem evitar 
pressões inflacionárias. Esse é o ponto central do plano de 
estabilização. 

A economia vinha bem, a própria queda da inflação 
possibilitava um aumento do consumo, mas a política de juros 
altos já vinha ocorrendo desde o inicio do Plano Real. Em 
dezembro de 1994, para os senhores terem uma idéia, a parte 
de juro nominal para capital de giro era da ordem de 5,2% ao 
mês. 

Bem, a economia vinha bem até que a política mexicana 
coloca alguns novos elementos na manutenção dessa política 
econômica: em primeiro lugar, o movimento de capitais. que 
obriga o Governo a tomar medidas na área cambial, ur~ vez 
que o câmbio é um elemento fundamental nesta estratéc a de 
estabilização. Qualquer perspectiva de desvalorizaç~o do 
real põe em risco o plano. E a crise mexicana colocou essa 
questão na ordem do dia. Para se ter uma idéia, de novembro 
de 1994 até abril de 1995, há uma perda de oito bilhões em 
reservas internacionais, um número elevadíssimo, se 
considerarmos que, em 1992, as reservas internacionais do 
Brasil eram da ordem de US$9.000.000.000,00. O Gover~o. 
então, adota uma medida de mudança de ordem cambial. de modo 
a desvalorizar a moeda e evitar que esse processo de perdas 
de reservas se intensificasse. Ao mesmo tempo, aconteceu um 
superaquecimento da economia, que, combinado com a 
supervalorização cambial, pressionou a balança comercial. As 
importações começaram a crescer em níveis muito acima do 
esperado, resultando em problemas sobre a balança comercial, 
colocando em risco a estabilidade do câmbio e. 
conseqüentemente, da inflação. 
Quais as medidas que o Governo tomou para esse aquecimento 

combinado com essa perda de reservas? Desaquecimento maior 
da economia através de uma rigidez maior da política 
monetária, o que significou um aumento maior ainda da ta~· 
je juros. Isso foi viabilizado por uma medida de políti:~ 
~conômica extremamente engenhosa, que foi a da criação ae 
compulsório sobre o depósito a prazo. o que faz com que a 
taxa de juros do Governo, de aumento da alíquota pública, 
seja bem menor do que a taxa de juros sobre capital de giro. 
Isso é extremamente perverso para as empresas, sejam elas 
pequenas ou médias. e para os devedores em geral, mas não é 
tão perverso para o Governo, ou seja, há uma lógica. Do 
ponto de vista da política econômica do Governo, é 
extremamente bem feito. Os custos sociais disso, sabemos 
quais são, e os outros debatedores já expuseram esse ponto. 
Essa política, para o Governo, num curto prazo tem um efeito 
positivo, porque desaquece a demanda e não pressiona tanto a 
divida pública. Outra medida econômica foi a do aumento das 
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alíquotas das importações. Recentemente, houve a 
determinação de quotas de importação. 

Com essa série de medidas, o objetivo do Banco Central é o 
de tentar segurar a espiral nos pontos em que a tensão 
inflacionária tende a desvalorizar o câmbio, uma vez que 
esse constitui uma variável fundamental numa estabilidade de 
curto prazo. Quais as conseqüências dessas medidas? 
Primeiro: as taxas de juros estão no alto e aceleram ainda 
mais, gerando problemas graves. que são o da inadimplência, 
o do impacto extremamente danoso sobre o crescimento 
econômico e o da elevação do custo da dívida pública. 
Apresentarei dados interessantes, que mostrarão a lógica da 
política econômica do Governo. A taxa nominal de juros do 
capital de giro, que em dezembro de 1994 estava em 5,2%, 
caiu nos meses de janeiro e fevereiro, chegando em março a 
6,6% e em abril, a 7,4%. O custo da taxa de juros da dívida 
pública, em termos nominais, era de 4% em dezembro, chegando 
a 4,5% em abril. Vejam bem: a diferença entre os juros que 
oneram a dívida pública e os juros da ponta, os juros do 
capital de giro, do crédito ao consumidor em geral e das 
empresas era de 30% apenas em dezembro de 1994. Essa 
diferença sempre vai existir, porque o sistema financeiro 
obviamente repassa um custo maior do que aquele que toma do 
Banco Central, mas, de 30% em dezembro de 1994, subiu para 
83% em março de 1995, caindo um pouco para 64% em abril, 
exatamente porque o Governo tomou uma medida singular na 
história. Há um caso anterior, não me lembro em qual país, 
de determinação do compulsório sobre o depósito a prazo, o 
que faz com que os juros da ponta, do crédito, acelerem 
substancialmente, não onerando os juros da captação, o que 
oneraria a dívida pública. 

Em resumo, a dívida pública tem mantido uma trajetória 
constante, é verdade, mas muito menos do que se esperaria 
com essas taxas de juros elevados. Resultado: do ponto de 
vista do Governo, ou da política econômica. essa política de 
juros altos não é tão problemática assim. Para o Banco 
Central, essa seria uma política de juros elevadíssimos, 
durante algum tempo com tendência de crescimento, com um 
impacto sobre a divida pública muito elevado. Ora, se tende 
a ter um impacto muito elevado sobre a dívida pública, tende 
a ter um impacto também sobre o fluxo dessa divida no 
pagamento mensal dos juros dela. Se é assim, o ajuste fiscal 
fica comprometido, porque o pagamento de juros tende a se 
elevar mês a mês. É verdade que isso chega a ser um problema 
no Brasil, mas é muito menor do que se imagina, em função do 
comportamento das taxas de juros na ponta. 

No final das contas, o Governo acaba atingindo o seu 
objetivo, qual seja o de desaquecer a economia para evitar 
pressões inflacionárias. Esse tipo de política se sustenta 
num curto prazo. Num longo prazo, é uma estratégia "self", 
óbvio, porque pode criar problemas futuros. Ainda que a 
dívida pública não esteja crescendo na mesma proporção da 
taxa de juros na ponta, obviamente criará problemas futuros 
para as finanças públicas. O que está por trás dessa 
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política? A decisão do Governo de não desvalorização, 
porque, pela sua lógica, a desvalorização do câmbio pode 
colocar em risco a estabilização dos preços, que ainda é 
precar1a, e uma taxa de inflação da ordem de 1,5% a 2% ao 
mês, com uma economia ainda com um nível de indexação formal 
e informal razoavelmente elevado, e com uma cultura 
inflacionária também elevada, é problemática. Isso pode 
obrigar a uma reindexação mais violenta que a atual, uma vez 
que 2% de juros ao mês geram uma inflação da ordem de 30%, o 
que não é desprezível. 
Qual seria, então, a política alternativa? Primeiro, seria 

a avaliação da possibilidade de se desvalorizar o câmbio 
paulatinamente, de modo a evitar que se crie uma tensão 
inflacionária, principalmente com uma economia com um maior 
grau de abertura como a do Brasil. Segundo, seria a adoção 
de algum tipo de política tarifária, de maneira a incentivar 
as exportações, uma vez que já foram tomadas medidas no qus 
concerne às importações; e, por último, a adoção de algum 
tipo de desaceleração, sem que isso crie um problema grave 
de recessão, com elevado nível de inadimplência, o que, 
obviamente, não é bom para ninguém. 

Meu tempo já se esgotou, mas, se alguém ainda tiver alguma 
questão a apresentar. coloco-me à disposição. Muito 
obrigado. 
o Coordenador -Agradecemos ao Prof. Frederico Gonzagz 

Jayme Júnior pela sua exposição e passamos a palavra ao Sr. 
Ronaldo Lamounier Locatelli, Vice-Presidente de Finanças do 
BEMGE e do CREDIREAL, que também disporá de 15 minutos para 
sua exposição. 

Palavras do Quarto Debatedor 
O Sr. Ronaldo Lamounier Locatelli Deputado Sebastião 

Navarro Vieira, Presidente desta reunião; Deputado Clêuber 
Carneiro, Coordenador dos debates; Deputado Gilmar Machado, 
responsável pela realização deste encontro; demais colegas 
da Mesa; Srs. parlamentares; senhores e senhoras, esta 
reunião dedica-se ao tema da taxa de juros. A grande questão 
é que a taxa de juros não pode ser entendida como uma 
variável isolada da economia. '? assim pudesse ser, todos 
concordariam que as taxas hoje ~-~ excessivamente elevadas e 
danosas à economia. Os expositores que me antecederam foram 
unânimes em afirmar que uma taxa alta de juros tem efeitos 
danosos, em primeiro lugar, no consumo; em segundo, nos 
investimentos, e, em terceiro. nas contas do Governo. 
Portanto, altas taxas de juros provocam, inequivocamente, 
desaceleração econômica, redução de emprego e deterioração 
do quadro social do Pais em curto espaço de tempo. 
Se fosse esse o diagnóstico, todos concordariam que o 

Governo deveria imediatamente reduzir o nível da taxa de 
juros real. Entretanto, a exper1encia e os estudos da 
economia, que já avançaram bastante, ensinam-nos que a taxa 
de juros é uma variável básica que se relaciona com outras 
importantes variáveis econômicas. tais como o resultado :o 
balanço de pagamento em transações correlatas. Isso poro. 
com a baixa taxa de juros, elevaríamos nosso nível de 
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consumo e de investimento, e, portanto, o nível de atividade 
econômica cresceria, crescendo as importações, porque não 
temos capacidade produtiva instaurada no País para atender 
todo o aumento de consumo. 
Por outro lado, crescendo a demanda doméstica nacional, há 

uma redução das exportações do País para o resto de mundo e, 
portanto, um déficit na balança comercial. Além do mais, 
quando se reduz a taxa de juros, há um menor incentivo para 
o capital externo aportar no País, porque o incentivo se 
deve à diferença entre a taxa de juros que o País paga e a 
taxa de juros que os investidores poderiam obter no resto do 
mundo. 
O quadro é extremamente complexo para que tratemos a taxa 

de juros como uma variável isolada. 
Podemos indagar qual seria a alternativa para o País, e 

isso me leva a recorrer a dois exemplos. O Dr. Gilman 
colocou muito bem duas questões fundamentais que dizem 
respeito à previsibilidade. Quais as dificuldades de os 
economistas ou a sociedade preverem a trajetória das 
variáveis econômicas? Como é muito difícil fazer isso, 
procurarei expor rapidamente as lições de duas experiências. 
A primeira e mal sucedida se refere ao Plano Cruzado. A 
segunda, bem sucedida, diz respeito à exper1encia de 
estabilização de Israel, levada a efeito a partir de 1985. 
A experiência do Plano Cruzado nos ~:stra que políticas 

populistas com baixíssimas taxas de j~-os e expansão do 
salário real em curto prazo não podem ser mantidas quando o 
país sai de uma inflação alta para uma inflação baixa. A 
mudança de uma inflação alta para uma inflação baixa 
necessariamente aumenta o poder aquisitivo da população, 
porque são as classes menos privilegiadas que pagam o ônus 
da inflação. Portanto, basta reduzir-se a taxa da inflação 
para haver elevações de salário real. Isso é muito 
registrado em qualquer experiência de combate à inflação. No 
Plano Cruzado, além disso, procurou-se implementar uma 
política monetária protecionista, com baixa taxa de juros. 
Vimos uma orgia de consumo e a volta da inflação. 

Em Israel, adotou-se a âncora cambial aqui levantada, em 
que se fixa o câmbio, há uma inflação residual, e 
estabelece-se o valor da moeda internacional em relação à 
moeda doméstica, facilitando-se as importações. Em Israel, 
como está ocorrendo no Brasil, há uma tremenda valorização 
do câmbio. Isso ajuda a competitividade. Cola-se o preço 
doméstico ao preço internacional, evitando-se que haja maior 
remuneração do capital doméstico por parte dos empresários, 
estabelecendo-se a inflação em nível internacional. A 
política de Israel foi parecida com a brasileira. Nos dois 
primeiros anos, 1985 e 1986, a economia cresceu muito, por 
volta de 5% ao ano, que é uma taxa muito alta para a 
experiência de Israel. Após isso, houve uma desaceleração e 
uma crise econômica de dois anos. Depois, a economia voltou 
a crescer e, novamente, há um ano houve uma desaceleração. 
Essa desaceleração em Israel, como está ocorrendo no Brasil, 
foi provocada por uma política monetária austera, ou seja, 

z 
G 

737 

altas taxas de juros, uma vez que é muito difícil fazer 
política fiscal de retração. 

No Brasil, inauguramos o Plano Real, e a economia começou a 
crescer muito. Se o Governo não tivesse feito qualquer 
mudança na política econômica, a economia poderia apresentar 
uma taxa de crescimento até de 10% ao ano, ou seja, 10% de 
crescimento do PIB. A economia nacional já viveu isso na 
década de 70, mas em outras circunstâncias, com o setor 
externo financiando e uma memória inflacionária muito baixa. 
Essa situação certamente 1r1a nos trazer a volta da 
inflação, porque a capacidade produtiva não iria aumentar na 
mesma proporção. 
Quais seriam as alternativas para se evitar esse estado de 

coisas que estamos vivendo? A alternativa era deixar ter uma 
baixa taxa de juros, com crescimento do consumo e da oferta 
doméstica de produtos. Aí, estaríamos no melhor dos mundos: 
alta no crescimento do consumo, crescimento dos salários e 
crescimento da renda. Entretanto, isso não ocorre. Estamos 
ainda saindo de um período de inflação alta, com 
investimento ainda muito reticente em voltar para os seus 
números normais. O Brasil está investindo muito pouco, algo 
em torno de 15 ou 16% do PIB, quando deveria investir 25% do 
PIB. Portanto, o que temos de fazer é sair do nível de 
poupança e investimento baixos para um nível mais elevado, 
para que se possa elevar o consumo. 
Quando isso irá ocorrer? Tudo irá depenaer de se erradicar 

a memória inflacionária. Quando a sociedade acreditar que o 
plano veio para ficar, e que não adianta especular contra o 
plano, estará na hora de relaxar a política monetária. 
Exemplifico: se, hoje, o Governo tentasse reduzir a taxa de 
juros, teríamos uma corrida contra o real. Haveria uma 
especulação contra o real, que 1r1a precipitar sua 
desvalorização, trazendo a volta da espiral inflacionária. A 
desvalorização do real, hoje, implicaria aumento dos custos 
de produção doméstica por causa do custo de importação-
como do petróleo -. e isso traria a trajetória: preços, 
desvalorização cambial, inflação e corrosão de salário. 

Portanto, não vejo, neste momento, alternativas para essa 
política econômica. Existem formas de aliviar a situação, 
gradativamente, dz seguinte maneira: obviamente, o Governo 
implementou a polltica cambial com uma dosagem muito forte 
de valorização cambial, ou seja, ao invés de deixar uma 
desvalorização nas bandas, o Governo fixou o câmbio em termo 
de inflação residual. Com isso. houve a valorização cambial. 
Hoje, está mais ou menos acertado que essa não é a política 

mais adequada. Haveria espaço para se promover alguma 
desvalorização cambial e ter um aumento de inflação nada 
substancial. 
O ponto básico é que o Governo tem dois instrumentos à sua 

disposição: ou faz a política monetária ou faz a política 
fiscal, porque, se ele não executar nenhum desses 
instrumentos, certamente haverá a volta da inflação. O 
Governo tem a obrigação de encaminhar a reforma tributária. 
Ela é necessária, porque, hoje, não há mais como cortar 
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gastos, ou seja, não há como se fazer o ajuste fiscal 
baseado em gastos, até porque grande parte destes são os 
custos da própria dívida pública. O Governo tem de acenar 
para a sociedade mesmo que os resultados demorem a 
produzir efeitos - mostrando que irá fazer o ajuste fiscal. 
Isso ajuda muito a dar um clima de credibilidade à política 
econômica, o qual é fundamental para reverter expectativas. 

Ao lado disso, obviamente, o Governo tem de fazer a reforma 
patrimonial. Hoje, o Governo possui ativos valorizados 
sabemos quais são -, e uma dívida interna razoavelmente 
alta, algo em torno de US$100.000.000.000,00, correspondente 
a 15% do PIB. Certamente, o Governo precisa fazer a 
privatização, de tal forma que reduza a dívida interna, e, 
com isso, os custos da rolagem da dívida ficam menores. 
Somente depois disso haverá espaço para a redução da taxa de 
juros. 
Portanto, não sou otimista quanto à possibilidade de 

alteração dessa política de curto prazo. A alternativa seria 
desvalorizar o câmbio e incentivar as importações e o 
ingresso de capital internacional. Mas, se se fizer isso, a 
sociedade tem de aceitar maior taxa de inflação. Para evitar 
essa desvalorização, o Governo opera com taxa de juros alta, 
porque, dessa forma, há a atração do capital externo e, com 
isso, faz-se o equilíbrio da balança comercial de pagamento. 
Portanto, ou se dá a desvalorização ou a manutenção da taxa 

de juros. A sociedade tem de opinar sobre isso. O que é que 
ela quer? Um pouco mais de inflação ou um pouco mais de 
recessão? A grande questão é que, com os mecanismos de 
indexação ainda existentes dos salários. do mercado 
financeiro, dos aluguéis, etc. -, formal ou informalmente, 
qu~lquer desvalorização do câmbio ainda é muito perigosa, 
po1s pode gerar uma onda de remarcação. 
Assim, o dilema que o Governo enfrenta é difícil de 
r~solver, mas deveremos, sempre, cobrar dele pos1çoes de 
aJustes das finanças públicas e maior previsibilidade na 
política econômica. No caso do setor agrícola, o que estamos 
vendo é a falta de uma política. Os juros nominais para a 
agricultura estão até mais baixos do que para o restante da 
sociedade, mas, como os preços dos produtos agrícolas estão 
caindo, os juros reais para esse setor são muito elevados. 
I~so se deve, certamente, à falta de uma política agrícola. 
Ha muito a ser feito. O Governo tem de implementar políticas 
mais estruturais e calibrar um pouco mais a política 
macroeconômica. · 
Se eu fosse fazer uma avaliação da política econômica, 

diria que ela é muito positiva. Conseguimos sair de uma 
inflação de 50% ao mês para uma próxima de 2% ao mês, com 
uma trajetória de mais ou menos estabilidade, o que dá uma 
inflação de 20% a 30% ao ano, dependendo dos índices com que 
trabalharmos, mas que é bastante razoável. Se o Governo 
tentar atender aos anseios da sociedade, que são vários -
redução da taxa de juros, retomada do nível de emprego e do 
nível de atividade -, meu temor é que possamos, mais uma 
vez, abortar um plano, que exige sacrifício, sim, mas que, 
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uma vez passada a primeira etapa de ajustes, permitirá que 
se retome o crescimento de forma auto-sustentada. Aí, sim, 
teremos crescimento com estabilidade e justiça social. Muito 
obrigado. 

O Coordenador Agradecemos ao Dr. Ronaldo Lamounier 
Locatelli pela clareza de sua exposição. Queremos comunicar 
ao Plenário que a FIEMG deveria estar presente aqui, mas seu 
Presidente, por motivo de força maior e por compromissos 
anteriormente assumidos, teve de permanecer em Brasília, não 
lhe sendo possível compatibilizar seu trabalho em Brasília 
com um vôo que lhe permitisse chegar aqui a tempo. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Coordenador Nesta parte da reunião, as pessoas 

presentes poderão formular perguntas aos expositores. As 
questões serão encaminhadas à Mesa por escrito ou oralmente, 
e solicitamos que as inscrições sejam feitas previamente. 
Para agilizar os debates, pedimos aos inscritos que fizerem 
uso dos microfones que sejam objetivos e sucintos, 
dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada 
inscrito disporá de 3 minutos, devendo-se limitar a duas 
questões. 

Comunico também ao Plenário e àqueles que quiserem dirigir-
se ao Dr. Gilman, da FAEMG, que ele se encontra à nossa 
disposição e que va-:s iniciar os debates com as perguntas 
que lhe forem dirig·0as, uma vez que ele tem uma reunião na 
FAEMG, agora, de importância para aquela entidade, e pede 
para ser dispensado antes do término da nossa reunião. 
Aproveito a oportunidade, como Coordenador e como membro 
dest~ Plenário, cumprimentando todos os expositores pela 
clareza e firmeza com que trouxeram suas idéias. para 
dirigir uma pergunta ao Dr. Gilman. 

Debates 
O Coordenador Como o senhor vê nossa posição de 

produtores, principalmente de produtores rurais, com o 
advento do MERCOSUL, já que temos competidore~ ativos - como 
a Argentina. o Uruguai e. quem sabe, o Ch.le, num futuro 
próximo - e que. possivelmente, não são vítimas desses juros 
altos? Como o senhor vê, na sua área de agricultura e 
pecuária, nossa inserção no contexto do MERCOSUL? 
o Sr. Gilman Viana Rodrigues- Obrigado pela pergunta, 

Deputado. 
Há dois componentes básicos. Um é que a competitividade é 

inevitável e a economia mundial é uma economia aberta. Mas a 
economia mundial tem que ter uma base para proteger a 
economia interna. Não tem sentido um país como o Brasil 
deixar de dar privilégios pecun1ar1os. estratégicos à 
agricultura para que ela mantenha a geração de empregos e a 
renda dentro do seu território, a fim de importar os seus 
produtos. Nesse contextc precisamos melhor2~ a qualidade de 
vida do cidadão para c~e ele melhore a ~Ja capacidade de 
consumo. 

O MERCOSUL, composto por 4 países, tem, no Brasil, 80% do 
PIB e 82% da população. ou seja. 82% dos consumidores. No 
momento, o preço dos produtos agrícolas na Argentina e no 
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Uruguai está mais confortável do que no Brasil. Mas, se 
melhorarmos a nossa capacidade de consumo em 10%, em matéria 
de demanda, a nossa produção será maior do que a disponível 
nos outros 3 países. Então, cabe a nós, brasileiros, 
melhorar a qualidade dos nossos produtos, ao invés de 
ficarmos preocupados com a qualidade dos produtos do 
vizinho. Temos de fazer uma concorrência saudável. Agora, o 
que não pode é o Governo, gerente da sociedade, ficar 
querendo que o outro seja incompetente, porque não 
conseguimos ser competentes. Temos de gerenciar a noss2 
legislação. Inclusive, o Brasil não fez as vezes de papagaio 
que a Argentina fez. Agora que o Brasil definiu as quotas 
para importação de carros, a Argentina aliviou, e ele cedeu. 
Mas temos que vender café para a Argentina com custo zero de 
tarifa. Quer dizer, eles foram muito mais ágeis e se 
protegeram. 
A democracia é estimada e desejada por todos nós, mas tem 

um preço: unir a sociedad~. E esse preço, às vezes, tem que 
ser pago nesses acordos. As vezes temos de ceder, por falta 
de dedicação no assunto, a fim de podermos competir. 

A infra-estrutura brasileira é muito pior que a da 
Argentina e a do Uruguai. Os nossos custos financeiros e 
tributários são maiores. Mas fizemos um acordo dizendo que 
seremos iguais. Acontece que o Brasil não muda, mas fica 
esperando que os outros mudem. Isso não vai acontecer. Temos 
que, politicamente, pressionar o Executivo para que ele 
cumpra o acordo de integração no mercado. que é a igualdade 
da macroeconomia. Muito obrigado. 
O Coordenador - Temos aqui a pergunta do advogado Evandro 

Clementino, também dirigida ao Sr. Gilman: "Com todos os 
malefícios da alta taxa de juros, acredito que a sociedade 
está reagindo furiosamente. Como advogado e empresar1o, 
tenho ~conselhado, juntamente com outros colegas, que os 
~mpr~sarios, pura ~ simplesmente, não paguem, disputem na 
JUStlça qualquer debito. Ontem, o gerente do BEMGE me 
tel~f?nou para oferecer o prazo de 15 meses para renegociar 
a d1v1da. O que o senhor acha dessa reação dos devedores? 
Quais as suas conseqüências?". 

O Sr. Gilman Viana Rodrigues- Se entendi bem não é deixar 
de pagar, é discutir, até mesmo judicialmente, com c 
empresário. Acho extremamente correto. É um sinal de 
competência do setor devedor. Há problemas gravíssimos do 
crédito rural, em que não temos direito, sequer, de saber 
porque o débito chegou àquele nível. O acesso à conta 
g~áfica do crédito rural é segredo, é uma caixa preta. Aí, 
d1scordo da outra parte, não acho que os 15 meses sejam o 
ideal. 
Isso porque você está transferindo seu enterro para daqui a 

15 meses. Quando o Banco me chama para um pacto, ele o faz 
segu~ndo regras. Ele passa a ter uma operação normal, e eu 
tambem, mas ilusoriamente, poi~ estarei pagando uma 
sepultura maior e mais profunda. E preciso chamar as partes 
envolvidas para a realidade, inclusive para a realidade da 
área rural, de cumprir a lei. A Constituição Federal 
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institu , no seu art. 50, que o crédito rural deve ter 
compati ~lidade com a correção dos produtos garantida pelo 
preço m ~imo. O Governo não faz isso. Não se pode preservar 
o plano econômico ao arrepio da lei. Isso é básico. 

O Coordenador - Esta coordenadoria entende que, tendo sido 
o BEMGE citado nominalmente, o Vice-Presidente desse 
estabelecimento deverá ter a oportunidade de falar. Passo, 
então, a palavra ao Dr. Ronaldo Lamounier Locatelli. 
o Sr. Ronaldo Lamounier Locatelli - Ainda que eu possa 

concordar em parte com o Sr. Gilman, penso que ele não tem 
todas as informações. 
Respondendo à pergunta do Sr. Evandro Clementino, diria que 

essa postura do BEMGE é uma decisão da diretoria, ao 
entender as dificuldades que os devedores estão enfrentando 
com a elevação da taxa de juros, com a retração das 
atividades. 

A diretoria houve por bem abrir canais de negociação, 
repactuar dívidas, e isso obviamente é muito positivo. 
Quando o sistema financeiro faz um empréstimo, ele o faz com 
lastro em poupanças de terceiros. Sabemos que os Bancos não 
têm recursos próprios para emprestar a terceiros. Eles 
sofrem também com a política da alta taxa de juros. Mas, 
entendendo que devem ser usados recursos para evitar a 
quebradeira, que não interessa aos próprios Bancos, é que o 
BEMGE está adotando uma política de flex~bilização. 

Além do aspecto da dilatação do prazo, há também certas 
restrições nas taxas de juros. Isso está sendo possível 
graças à conscientização do Governo, não permitindo que 
fizéssemos isso, uma vez que o crédito estava no prazo 
máximo, 90 dias. Há uma nova conjuntura existente. Diria que 
os devedores devem procurar os Bancos, porque o contrário é 
muito pior. Os Bancos detêm garantias reais para fazer 
execuções judiciais e isso não interessa a devedores nem a 
credores. O Banco não quer se tornar uma imobiliária. O 
sistema financeiro participa fazendo a intermediação 
financeira, facilitando-a, tomando recursos de quem tem e 
emprestando a quem não tem. 

Essa atitude cooperativa entre devedores e emprestadores é 
fundamental, caso contrário, iremos desrespeitar as regras 
de sociedade, respaldadas em contrato. Aliás, um dos grandes 
problemas deste Pais é a falta de respeito à regras 
estabelecidas. 
Queria dizer que, como Diretor do BEMGE e do CREDIREAL, 

também me sinto extremamente desconfortável com as taxas de 
juros. Em primeiro lugar, os Bancos não ganham o diferencial 
dessas taxas, porque, para captar, pagam uma taxa muito 
elevada e, em segundo lugar. há uma cunha fiscal 
estabelecida, tanto para esses impostos quanto para os 
compulsórios, e essas intervenções governamentais fazem com 
que o custo do dinheiro seja muito elevado. Ainda mais. a 
grande instabilidade do Pais e a mudança de regras fazem com 
que esse custo só aumente. 

No que diz respeito ao 
básico, que é nacional: 

crédito rural, há um problema 
não se define quem vai financiar a 
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área rural. Em outros países, por exemplo. há dotações 
orçamentárias, e a sociedade sabe quanto quer para subsidiar 
a agricultura e ter os preços menos elevados. Portanto, há 
uma decisão explícita da sociedade em financiar o Governo 
para que ele financie certos setores da economia. Aqui, como 
não há isso, o Governo fica tentando transferir esse 
financiamento para o sistema financeiro, mas como é preciso 
captar recursos pagando taxas altas, os Bancos acabam 
perdendo grandes recursos quando emprestam para a 
agricultura. A conclusão disso é que os Bancos evitam 
emprestar para o crédito rural e o crédito imobiliário, 
porque sabem que as regras podem ser quebradas. Então, não é 
estabelecendo taxas para os créditos rural e imobiliário que 
se vai conseguir retomar o crédito, pois os Bancos vão se 
negar a emprestar, pois não têm fontes de financiamento. o 
que tem que ser feito é estabelecer claramente quanto a 
sociedade quer subsidiar certos setores. Isso é legítimo no 
resto do mundo. Sem isso, tudo vai ser um engodo. São 
politicas populistas que não conduzem a nada, pelo 
contrário, levam à retração da atividade. 

O Coordenador -Vou dispensar, a pedidos, o 
Viana Rodrigues, que tem agora um compromisso 
agradecendo a participação honrosa, competente e 
FAEMG neste nosso encontro. 

Dr. Gil man 
inadiáv-:: 1, 

dinâmica da 

O Sr. Gilman Viana Rodrigues- Muito obrigaco a todos. 
O Coordenador - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta Sr. Presidente, demais 

componentes da Mesa, achamos que esta Assembléia está 
cumprindo papel extremamente importante, que é trazer a 
todos uma discussão dessa natureza e de tamanha envergadura. 
Embora tenhamos certeza de que as regras do jogo já estejam 
estabeleciGas no Congresso Nacional, nem por isso Minas tem 
que se ca;ar. Acho que temos que extrapolar, neste mo~ento, 
e mostrar o posicionamento desta Casa e do povo de Minas 
Gerais. 

Com relação à postura do Governo, tanto é verdade que, 
pelas explicações que t'vemos nesta manhã, pudemos historiar 
o que aconteceu com o plano de estabilização econ6mica do 
nosso País e identificar os caminhos que nos resta 
percorrer, as ações do Governo Federal para que, realmente, 
a situação não venha a se tornar insuportável. 

Imagino que seja como se estivéssemos num carro, em alta 
velocidade, com um obstáculo intransponível mais à frente. 
No momento inicial, quando entramos nesse carro, houve uma 
certa euforia; passamos pelo primeiro e pelo segundo desvios 
e estamos sentindo a iminência do impacto. Acho que esse 
impacto deve ser amortecido, para que a sociedade não venha 
novamente a pagar o pato por toda essa história. 

Uma das propostas que ouvimos foi relativa à desvalorização 
cambial. Nesse momento, estive pensando um pouco e lembrei-
me de que, desde a última semana, algumas concessionárias, 
principalmente do setor automobilístico, estão oferecendo 
vantagens para que se comprem carros novos, com uma entrada 
de 30% e o resto dividido em 12 parcelas baseadas no dólar 

"' ·~ . ., 
E 
.ê :: 
" V> 

"' E 
~ 
V> 

iii 
" 'O 

"' "' ·.:t 
"' c; 
o 
o 
V> 
V> 
Q) c. 
E 

743 

comercial. Confesso que caí nessa história. Achei a proposta 
tão interessante que, inocentemente, como muitos inocentes 
que existem neste País, adquiri um novo veículo, dando meu 
carro usado como entrada e dividindo o resto em 12 parcelas 
iguais baseadas no dólar comercial. Tomara que eu não me 
arrependa tanto, mas jà estou pressentindo a coisa obscura 
pela frente. 
Além disso, há a questão da economia informal. Como disse o 

Dr. Gilman, muita gente está partindo para a economia 
informal. Ninguém quer emitir nota fiscal; temos visto um 
número crescente de pessoas se utilizarem do sistema de 
sacolas para vender tudo, desde mercadoria importada dos 
países vizinhos até roupas e alimentos. Esse é um caminho 
normal, porque, hoje, ninguém consegue mais pagar os 
impostos do Governo. O Governo tem que mudar esse 
pensamento. 
O que acho interessante neste momento de discussão, 

Deputado Gilmar Machado, é trazer realmente essa discussão 
para o nosso Estado. Vejo que o Estado de Minas Gerais, 
talvez pela dificuldade que tem até mesmo em cultivar sua 
tradição, tem que associar essa tradição à modernidade. 
Vejo, inclusive, modificações no pensamento de alguns 
dirigentes estaduais. Quando, por exemplo, há pouco tempo, o 
Secretário da Fazenda disse que não iria mudar o pensamento 
porque queria partir para uma guerra fiscal com os Estados 
vizinhos, e, ontem, o Governo anunciou uma redução do ICMS 
do ó 1 e o di e se 1 ( ... ) 
o Coc~denador- Solicito ao Deputado que faça sua pergunta. 
pois~~~ tempo já se esgotou. 
o Deputado Carlos Pimenta - Não vou fazer propriamente uma 

pergunta. Apenas estou colocando minha posição. Eu gostaria 
de dizer que realmente acho que temos a obrigação, nesta 
Casa, de procurar fazer um debate, a respeito, 
principalmente, do Estado de Minas Gerais; temos que 
desburocratizar muita coisa e incentivar, sobretudo, o 
microprodutor, dando-lhe facilidades, pois estamos vendo, 
constantemente, em Belo Horizonte e no Norte de Minas, muito 
microprodutor e muito microempresário quebrando, e esses 
setores são responsáveis por 50% dos empregos. Agora, 
teremos a oportunidade de analisar um projeto de lei do 
Governo, ocasião em que esta Casa poderá perfeitamente 
atuar, através de propostas, no sentido de ajudar a 
modificar um pouco esse pensamento tributário de Minas 
Gerais. 
Quero cumprimentar a Presidência, o Deputado Clêuber 

Carneiro, por essa iniciativa e dizer que estamos 
preocupados em avançar um pouco mais; em observar as regras 
preestabelecidas do Governo Federal, mas agindo dentro do 
nosso Estado, através de propostas sérias e concretas, no 
sentido de ajudar c Governo a modernizar um pouco mais e a 
facilitar um pouco r~is a vida do trabalhador, a vida do 
povo mineiro. Muito oorigado. 

~ 
~ 
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Oliveira. 
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-Agradecemos a participação do Deputado 
Com a palavra, o Deputado João Batista de 

O Deputado João Batista de Oliveira -Sr. Presidente, eu 
gostaria de fazer este comentário na presença do Dr. Gilman, 
mas fico pensando em quando conseguiremos, no Brasil, dar 
mais apoio ao produtor rural, ao agricultor, ao pecuarista. 
Quando é que esse pessoal que produz alimento, no Brasil, 
conseguirá apoio do Governo, por seu próprio poder de 
sedução, pela importância social da produção rural? Isso é 
muito diferente daquele espetáculo degradante a que 
assistimos, da troca de votos em favor da quebra do 
monopólio por favores, sendo, em seguida, cobrada a fatura 
do Governo. Acho que a agricultura, a produção de alimentos, 
no Brasil e em qualquer país do mundo, deveria ter uma 
importância tão grande que, por si só, justificasse o apoio. 
Temos exemplos disso: recentemente, a Prefeitura de Belo 
Horizonte reduziu o ISS da informática para 0,25%, a fim de 
atrair para cá a produção. Ora, no Brasil, o que vemos é que 
se sacrificam as pessoas que estão querendo produzir 
alimentos. Então, fica para a opinião pública a impressão de 
que o produtor rural está querendo privilégios, já que fez 
aquela negociação, naq~sie espetáculo degradante, em 
Brasília. 
Fico, então, torcendo e desejando sucesso ao Dr. Gilman, 

para que, como líder de uma categoria importante do Brasil, 
consiga se impor por sua própria importância social. 
Gostaria, agora, de fazer três perguntas. Eu já as havia 

escrito e, portanto, serei bastante rápido. A pri8eira é 
para o Dr. Marcos Pestana: o Plano Real baixou a inflação 
econômica, mas inflacionou os índices de desemprego. As duas 
coisas não são igualmente graves? A inflação, de um lado, e 
o aumento do índice de desemprego, do outro lado? 

Para o Dr. Frederico: é verdade que a supervalorização do 
real em relação ao dólar custa, para o País, 
US$1.500.000.000,00 por mês? 
E, finalmente, para o Dr. Locatelli: o País está em 

recessão. Só o Governo não vê isso. Se a escala Richter, que 
mede os terremotos, medisse a recessão, em que grau de 
terremoto recessivo estaríamos? Vale lembrar que a escala 
Richter vai de zero a nove. 
O Coordenador -Vamos propor o seguinte: que o Prof. 

~onaldo_Lamounier Locatelli responda, em primeiro lugar, à 
1ndagaçao do Deputado João Batista de Oliveira e a mais duas 
que lhe são dirigidas, já que tem vôo ao meio-dia para 
Brasília. 
Temos a pergunta do nosso Deputado João Batista de 01 iveira 

e outra do Sr. Walter Caixeta, da Boucinhas Auditoria: 
~todos concordamos que a política de juros altos, enquanto 
1nstrumento de combate à inflação, tem conseqüências 
danosas, sob diversos aspectos. De positivo, ela tem, 
basicamente, o efeito de contribuir para o controle da 
demanda. Nesse sentido, não seria mais inteligente aumentar 
a oferta?". 

2 
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Uma terceira pergunta, deste Coordenador: a dívida interna 
é mal maior que a dívida externa? A dívida interna é uma das 
alavancas dos juros altos? Eu me permito lembrar aqui uma 
amarga conversa do ex-Ministro Eliseu Rezende conosco, na 
qual ele disse que. no dia em que falou no pagamento da 
dívida interna, começou a cair no Ministério da Fazenda. Ao 
Dr. Locatelli, a palavra. 

O Sr. Ronaldo Lamounier Locatelli -Começo com a pergunta 
do colega Walter Caixeta, a respeito do aument~ da oferta, 
passo pela dívida interna e chego à indagaçãc ao Deputado 
João Batista de Oliveira sobre a questão da recessão. 
A questão básica é esta: se aumentássemos a demanda e 

simultaneamente a oferta respondesse, resolveríamos a 
equação macroeconom1ca com preços estabilizados, aumento da 
produção e aumento de empregos. Entretanto, quando partimos 
de um período de instabilidade econômica. os investimentos. 
custam a ser retomados, porque, se o empresar1o fizer um 
investimento agora, e no futuro a economia sair dos trilhos, 
se os preços começarem a subir e a inflação voltar a ser 
alta, o que vai acontecer? Com inflação alta, caem os 
salários reais. Com inflação alta. o cálculo econômico fica 
muito difícil de ser feito e não há demanda. Sabemos bem que 
volta a ciranda financeira. Assim, como não podemos prever o 
que acontecerá no futuro próximo, o investimento demora a 
retornar. 
Se todos acreditassem na estabilização e o investimento 

retornasse rapidamente, aí, sim, a transição de uma inf1ação 
alta para uma inflação baixa seria mais fácil. Pelo fato de 
sermos gatos escaldados é que não há a retomada automática 
dos investimentos. Isso dificulta a estabilização, fazendo 
com que o Governo tenha de implementar políticas de controle 
da demanda, porque não tem como promover o aumento da 
capacidade produtiva em curto prazo. Entretanto. acho que o 
Governo, até hoje. não conseguiu criar políticas de expansão 
da oferta. Devemos lembrar que toda a discussão na década de 
80, nos Estados Unidos. na era Reagan. foi feita com base no 
que chamamos de economia do lado da oferta - "supply tied 
economy" . que consiste em incentivar o produtor a 
produzir, incentivar o empresar1o a investir. Como se faz 
isso? Primeiro. que o Governo reduza sua participação na 
economia, mediante redução da carga fisca 1 . Mas o que 
estamos vendo no Pais? O aumento da carga fi::al. O Governo 
não está fazendo a sua parte para a retomada ~a expansão da 
oferta agregada. Esse é o tema fundamental que os Srs. 
Deputados devem discutir aqui e no Congresso, porque, na 
verdade, o que precisamos é definir o tamanho do Governo. 
Sabemos que há muita demanda fiscal. o Governo tem uma 
participação fundamental para expandir os serviços básicos. 
Entretanto, o Governo hoje se ocupa de uma parcela muito 

grande de produtos e serviços que não são de sua alçada e 
que não consegue cumprir. Necessariamente. ele tem que 
diminuir sua participação na economia, para que ela possa 
ser mais eficaz nos setores essenciais. 
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Aí eu me endereço à questão da dívida pública interna, que, 
em princípio, está por volta de US$100.000.000.000,00. Mas a 
dívida calçada em títulos públicos está perto de 
US$72.000.000.000,00, com um PIB de pouco mais de 
US$500.000.000,00, ou seja, a dívida interna, que representa 
aproximadamente 15% do PIB, não é elevada, se consideradas 
as experiências internacionais. A Itália, por exemplo, tem 
uma divida interna equivalente a 100% do PIB. Portanto, 
relativamente à dívida, não é elevada. O que a torna alta 
são suas condições de financiamento. Quando estamos em um 
país como a Itália ou nos demais países avançados, sabemos 
qual será a taxa de inflação a longo prazo. A dívida é 
financiada em 10, ~s. 20 ou 25 anos. Com isso, consegue-se 
fazer um equacionamento do financiamento da dívida de forma 
muito tranqüila, porque existe a certeza da trajetória da 
taxa de inflação, que, em última análise, é o que explica a 
taxa de juros nominal. 
Cito um exemplo: tínhamos uma taxa de inflação de 50%, e os 

juros eram mais ou menos 50%. Hoje a taxa está por volta dos 
2%, e os juros estão em aproximadamente 4%, para os títulos 
do Governo. Como não temos condições de fazer uma previsão, 
não apenas o custo do financiamento da dívida se eleva, como 
o prazo fica muito curto. No caso do Brasil, rolamos a 
dívida a cada três meses. 
A grande questão é que nosso País precisa, primeiro, 

resolver o problema da instabilidade, o que aliviará a 
dívida pública interna. Mas, para fazer isso, precisamos 
demonstrar que a política econômica é consistente de uma 
forma intemporal. Não apenas hoje, mas daqui a dois, três, 
quatro meses ou um ano. É por isso que existe o dilema de 
política econômica. Como o Governo não consegue fazer o 
ajuste fiscal, tudo o mais é jogado para a política 
monetária, que transfere o ônus do Governo para a sociedade, 
resultando num efeito perverso, já que a sociedade está 
endividada, os empresários tomam empréstimo. A população 
perde os empregos, por causa da queda do consumo e dos 
investimentos. Em face disso é que o Governo tem que fazer 
política monetária contracionista, com alta taxa de juros. 
O Deputado João Batista de Oliveira está correto. Altas 

taxas de juros inibem o consumo, o investimento, e, 
portanto, provocam uma queda no nível de atividade. Mas o 
Brasil não está em recessão. O que temo~. sim, é uma queda 
no nível de atividade. Podemos entrar em recessão, mas ainda 
não chegamos lá. Se os dados oficiais estiverem corretos, o 
Brasil deve crescer este ano em torno de 5%, o que é uma 
taxa bastante elevada. Obviamente, como o nível de pobreza 
em nosso País é muito elevado, existe o subemprego, o que 
deve ser levado em consideração. 

Em função da redução do nível de atividade, por dificuldade 
de planejamento, algumas empresas vão sofrer, como efeito do 
ajustamento, o que é muito problemático, mas sempre 
acontece. O que chama a atenção é que os empresários nunca 
antecipam esse movimento, ou seja, o movimento da segunda 
metade do último semestre de 1994 não poderia ser mantido. 

z 
5 

747 

Nós, que somos economistas, sabemos disso. Mas parece que 
temos dificuldade de nos comunicar com a sociedade, que não 
entende nossas previsões. Quando as fazemos, somos chamados 
de catastrofistas, acusam-nos de querer que o plano dê 
errado, o que não é verdade. Sabemos que expansão elevada 
sem aumento da capacidade produtiva gera inflação- aqui ou 
em qualquer lugar do mundo. Portanto, diria ao Deputado que 
sua preocupação é correta, mas que ainda não estamos em 
recessão. Não saberia lhe fornecer um número. Espero que o 
Frederico tenha uma informação mais precisa. Se continuarmos 
com essa política da taxa de juros, e a sociedade não se 
convencer de que a política de estabilização é pra valer, 
aí, sim, a economia pode entrar em recessão, porque o 
Governo vai ter que arrochar ainda mais a política 
monetária. 

O Sr. Presidente - Dr. Ronaldo, permito-me endereçar-lhe a 
última pergunta, do Sr. Walter Guimarães, da Associação do 
Pessoal da Caixa Econômica Federal: "por que comparou o 
Brasil a Israel e não à Argentina ou ao México, que também 
seguiram regras do FMI e não têm o comportamento cultural de 
Israel, com seu histórico financiamento externo? Favor 
explicar o efeito da estabilização econom1ca sobre os 
agentes públicos do sistema financeiro em Minas, o CREDIREAL 
e o BEMGE". 

O Sr. Ronaldo Lamounier Locatelli -Com relação ao México E 
à Argentina, em 1985 e '986, a razão é óbvia porque foram 
experiências fracassadas No caso do Méxicc, recentemente, 
vimos que ele tentou fixar uma política de estabilização 
baseada numa valorização excessiva, o que resultou em 
fracasso. 
Procurei trazer a experiência de Israel porque foi bem 

sucedida, embora diferente, e nós, economistas, sempre nos 
preocupamos com experiências bem sucedidas. Israel teve uma 
valorização cambial que ajuda a estabilização, ou seja, o 
câmbio interno ficou muito valorizado, o que atraiu as 
importações, exportando menos e fazendo com que os preços 
domésticos ficassem mais estabilizados. Israel pôde 
financiar isso com ajuda externa. Essa foi a diferença 
fundamental. Pudesse o Brasil financ'2r com capitais 
externos voluntários, não precisaríamos dé Jma taxa de juros 
elevada. Se o resto do mundo estivesse disposto a financiar 
nossas compras de carros luxuosos, estaria tudo resolvido, 
ou seja. a dívida externa aumentaria, mas se estabilizaria a 
economia. Porque o resto do mundo não está disposto a fazer 
isso, o Brasil tem de implementar taxas mais elevadas de 
juros para atrair :~~itais internacionais, e isso acentua a 
queda do nível de a· vidade. Esse é o grande dilema. 
o movimento das taxas de juros vai depender de dois fatores 

fundamentais. Primeiro: quanto maior o ajuste fiscal, mais 
se pode relaxar a política monetária. Então, se o Governo 
reduzir gastos e aumentar a arrecadação, ele poderá 
implementar uma taxa de juros mais baixa. Segundo: se as 
condições internacionais melhorarem, haverá ··-a 
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transferência voluntária de recursos e se facilitará a 
transição. 
O Coordenador - Com a palavra, o Deputado Jairo Ataide, que 

tem uma pergunta endereçada ao Sr. Ronaldo Lamounier 
Locatelli. 
o Deputado Jairo Ataide - Sr. Presidente, o 

disse que não é possível nem prudente uma 
redução de juros agora, porque isso forçaria 
demanda e uma conseqüente elevação da inflação. 

Dr. Ronaldo 
política de 
o aumento da 

Pergunto se não é possível estimular e traçar uma política 
de redução de juros apenas para o setor de produção. Isso 
não se compatibilizaria com essa demanda ao longo do tempo? 
Muito obrigado. 
o Sr. Ronaldo Lamounier Locatelli - A colocação do Deputado 

Jairo Ataíde é extremamente procedente. O grande problema é 
que hoje não temos crédito de longo prazo. Quando falamos de 
crédito para produção, referimo-nos ao crédito de longo 
prazo para a retomada do setor produtivo. 

No caso do capital de giro, é muito difícil ter-se um 
crédito de curto prazo atrelado à taxa de juros. Por isso, 
todos pensam em capital de giro. 
Quanto à questão do crédito de longo prazo, sabemos que não 

temos ponto de lançamento para longo prazo. Na década de 70, 
o Brasil dirigiu-se ao mercado internacional, endividou-se, 
e, com isso, conseguiu ter uma fonte de financiamento de 
longo prazo. Hoje, quem vai aos bancos tomar emprestado sabe 
que os créditos de longo prazo que temos são, no máximo, de 
dois a três anos. Os bancos vão ao mercado internacional, 
endividam-se para emprestar a seus clientes. Entretanto, 
essas taxas de juros, que eram de 151. há um tempo, hoje não 
são conseguidas a menos de 301. na avaliação cambial, porque 
o risco do mercado de crédito aumentou. 

É fundamental recuperar a capacidade de investimento 
nacional. É o que o Deputado falou: sem a retomada e a 
recuperação da capacidade de poupança, não se cria o capital 
de giro nem o mecanismo para o financiamento de longo prazo. 

Como fazer isso? Os países asiáticos, hoje, poupam em média 
301. do seu PIS. O Brasil poupava algo em torno de 251. e, 
hoje, está na faixa de 161.. Assim, o que temos de fazer é 
elevar a poupança doméstica. Como isso é possível? Temos 
três setores: o internacional, que resolve financiar o 
Brasil, financiando o déficit da balança comercial de 
pagamento. Essa é uma poupança externa. Temos outro 
segmento, que é o da poupança do Governo: quanto arrecada e 
quanto gasta. Se arrecadar mais do que gastar, como fazia na 
década de 70, há o financiamento do Governo. O terceiro é o 
do setor privado. Essa equação tem de se equilibrar. 
Vejamos o caso dos Estados Unidos. Eles têm déficit na 

balança comercial, porque o Governo gasta mais do que 
arrecada. Como o setor privado não quer reduzir seus níveis 
de investimento, o investimento nacional é maior do que a 
poupança nacional, e, nesse caso, o resto do mundo tem de 
financiar os Estados Unidos. 
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No Brasil, na década de 70, o Governo tinha poupança 
líquida, portanto, podia financiar o setor privado, que, por 
sua vez, investia muito. Quem financiava, além do Governo? O 
setor técnico. Tínhamos um déficit na balança comercial. 
Recentemente, há um ano, tínhamos superávit na balança 
comercial. O setor externo estava tirando recursos do 
Brasil, e o Governo era deficitário. Quem financiava o 
Governo no resto do mundo? O setor privado. No momento 
atual, novamente o setor privado está financiando o Governo 
e o resto do mundo. 

Para que haja o crescimento do investimento privado, ou o 
Governo ajusta as contas públicas ou o resto do mundo tem de 
nos financiar. Esse é o dilema macroeconômico. Por isso, 
nós, economistas, falamos que o Governo precisa fazer esse 
ajuste. Com o Governo arrecadando mais e gastando menos, 
cria-se uma poupança doméstica. que será usada pelo setor 
privado. Caso contrário. transferir-se-á para o resto do 
mundo em forma de pagamento. Se tivermos uma boa política 
econômica, o resto do mundo concordará em nos financiar. 
~omo criar essas condições, Deputado? Só tem um jeito: boa 
~olitica macroeconômica, para, simultaneamente, aumentar a 
capacidade da poupança. Aumentando a capacidade da poupança, 
financiam-se investimentos de forma não inflacionária. 
o Coordenador Nossos agradecimentos ao Sr. Ronaldo 

Lamounier Locatelli pela brilhante participação nests 
debate. 

Com a palavra, o Dr. Marcos Pestana, para res::,der ao 
Deputado João Batista de Oliveira. 
o Dr. Marcos Pestana- O Deputado João Batista de Oliveira 

me convoca e me introduz no debate, o que me traz saudades 
da Faculdade de Economia, da qual estou afastado, devido ao 
meu envolvimento com as atividades do Governo. 

Acho que a grande questão psicológica que temos que tentar 
responder é se o fim da inflação é uma prioridade nacional 
ou não. A inflação, segundo os economistas. transforma o 
orçamento público numa peça de ficção científica e o 
orçamento familiar numa peça de humor negro. 

Creio que a eleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
já no 1Q turno foi uma manifestação inequívoca de que a 
população estava a favor da estabilidade política. A 
sociedade cansou-se, fartou-se, exau· 'u suas energias e 
percebeu que, pelo caminho inflacion2-io, não chegaria a 
lugar nenhum. O fim da inflação é prioridade nacional. sem a 
menor sombra de dúvida. Esse desejo está enraizado na 
sociedade brasileira, e o Presidente Fernando Henrique e seu 
Governo entendem isso. 

Pergunto, no entanto: existe ajuste indolor? Não. Não é 
possível fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Seria ótimo 
se fizéssemos um jogo em que, em curto ou longo prazo, todos 
ganhassem. Tenho certeza de que, em longo prazo, com a 
estabilidade, a sociedade brasileira vai ganhar, mas é claro 
que há um ajuste de contas em curto prazo. 
Volta e meia, entretanto, ouço pessoas falando em 

restrição. Isso é perigoso. É o contrário. O desempenho da 
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economia brasileir~ estava insustentável; a taxa de 
crescimento, no primeiro trimestre, ficou em torno de 101. ao 
ano. Vejam bem: a determinação do nível de atividade da 
economia não é um exercício de voluntariedade, não depende 
de boa vontade, mas sim, de uma série de outros fatores. Não 
é uma questão, apenas, de decisão política dos governantes. 
Existe uma série de limites. É evidente que se tem que 
preparar o caminhe para a retomada do desenvolvimento com 
crescimento sustentEvel. mas a resposta a um crescimento de 
demanda não é imediata. 
Três gargalos se manifestam e não dão resposta em curto 

prazo. Primeiro: se se banca uma taxa de alto crescimento, 
esbarra-se, rapidamente, nos limites da infra-estrutura. 
Todos nós sabemos que, agora, as parcerias serão o grande 
caminho para a retomada do crescimento, mas não se cria 
energia elétrica nem estrutura de transporte num piscar de 
olhos, num passe de mag1ca. Esse é gargalo da infra-
estrutura. O segundo seria o gargalo cambial. Se se aquece 
demais a economia, a demanda por exportação cresce. e. aí, 
esbarra-se no estr~ngulamento cambial. Não há mágica para se 
fazer tal coisa. E claro que isso não é homogêneo na 
economia: há setores que estão ociosos; outros, não. E, além 
da não existência de instrumentos de financiamento em longo 
prazo, como Locatelli colocou, existe o problema de que 
alguns investimentos são de longa maturação. Uma 
hidroelétrica. uma siderúrgica, uma grande planta industrial 
levam de três a quatro anos para amadurecer. O Governo, em 
si, tem calibragem difícil. mas estamos numa trajetória 
correta. 
O grande avanço que percebo nesse debate é a possibilidade 

de acabar com a versão diabólica. que faz parecer que o 
Presidente do Banco Central e o Ministro da Fazenda, todos 
os dias, acordam, olham-se no espelho, pensam no que é que 
vão fazer para atrapalhar a vida das pessoas e saem de casa 
com o objetivo de atormentar a vida dos brasileiros. Ora, 
não é nada disso. 
Há, de fato, elementos preocupantes, Deputado João Batista. 

A inadimplência, por exemplo, é um deles. A economia caminha 
de vento em popa. Já não há recessão, pelo contrário: há um 
superaquecimento da economia, que o Governo está tentando 
frear, mas a transição de uma inflação de 4.0001. para 301. ao 
ano é complicada para a cabeça das pessoas. Não é questão de 
intenção. Houve endividamentos irresponsáveis, tanto por 
parte de empresas como de pessoas. Há inadimplência. A 
utilização de cheques especiais elevou-se. Isso é 
preocupante, mas o Governo fará uma política de sintonia 
fina, sem abrir mão, neste momento, de uma política 
monetária rígida. 

Como já foi dito, o ajuste fiscal não se completou, as 
reformas constitucionais estão sendo muito adequadas. o 
Congresso está demonstrando competência, mas muita coisa 
ainda deve ser feita. Tenho certeza de que estamos no 
caminho certo. ainda que tenhamos de pagar um preço em curto 
prazo. A sociedade brasileira está disposta a pagar esse 
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preço, porque sabe que a inflação alta não nos leva a lugar 
nenhum. Muito obrigado. 
o Coordenador - Esta coordenadoria agradece ao Dr. Marcos 

Pestana e avisa ao Plenário que, após ser concedida a 
palavra ao Sr. Frederico Gonzaga Jayme Júnior, teremos as 
intervenções do industrial Cóssimo Antônio e do Deputado 
Gilmar Machado. Com a palavra, o Sr. Frederico Gonzaga Jayme 
Júnior. o Sr. Frederico Gonzaga Jayme Júnior - O Deputado João 
Batista de Oliveira me pergunta se a supervalorização do 
real custa aproximadamente U$1.500.000.000,00 ao País. 
Desconheço a procedência dessa informação, mas deve estar 

correta. A supervalorízação do real existe em função da 
elevação da taxa de juros para captar recursos externos. 
Essa elevação rebate na dívida pública. Se admitirmos que 
uma parcela da elevação da taxa de juros existe para 
facilitar a captação de recursos externos e que essa parcela 
contribui para o aumento da dívida pública. a 
supervalorização do real custa algum volume de dólares ao 
Pais. 
Por outro lado, a supervalorização tende a causar impacto 

negativo nas exportações e positivo nas importações. Há 
tendência a haver impacto na conta corrente, a 
supervalorização do real cria impacto positivo no custo da 
divida interna, que fica mais barata por essa razão, mesmo 
que a taxa de juros internacional suba. Desconheço os dados 
aqui fornecidos, mas, certamente, haverá um custo. Se for de 
U$1.500.000.000,00, é em funç~- do aumento da divida 
pública. o Coordenador - Com a palavra, o Sr. Cóssimo Antônio, 
empresário da PREP Alimentação Industrial. 
o Sr. Cóssimo Antônio- Primeiramente, gostaria de ser mais 

otimista, após ter ouvido os ilustres economistas dizerem 
que não estamos em recessão; porém, excepcionalmente, esse 
ano ainda não consegui colocar nenhum centavo em minha conta 
de provisão para as despesas de final de ano. Pergunto aos 
senhores se existe alguma data para o retorno dess2 
correspondência que será encaminhada a Brasília. Já estamo~ 
no segundo semestre, e ainda não me sinto em condições de 
captar nenhum recurso com essas taxas que estão sendo 
praticadas para fazer frente a compromissos de final de ano, 
como, por exemplo, o 13Q salário. 
o Coordenador Queremos responder que a palavra do 

Presidente da Casa, Deputado Agostinho Patrús, no inicio da 
reunião. foi esclarecedora: o resultado deste encontro será 
encaminhado à Presidência da República e aos Ministros de 
Estado. 
Finalizando o nosso encontro. temos o prazer de conceder a 

palavra ao Deputado Gilmar Machado. 
o Deputado Gllmar Machado Sr. Presidente, Sr. 

coordenador, demais convidados, queremos agradecer a 
presença de todos, especialmente dos que puderam permanec~r 
até o final. Para a Assembléia Legislativa, é motivo :e 
alegria poder recebê-los, para que possamos participar e 
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contribuir com essas discussões de inquestionável 
importância. Entendemos que os Deputados Estaduais não podem 
ficar omissos relativamente a essa situação, que vem 
afligindo o povo de Minas e de todo o Brasil, e que os 
debates sobre o tema não devem ser realizados, apenas, entre 
os Deputados Federais. 

Como disse o Dr. Ronaldo Lamounier, temos de fazer algumas 
opções no tocante à política conjuntural apreciada. 
Gostaria, posteriormente, de debater, também, sobre a 
desindexação, que acarretará transformações. Tenho a certeza 
de que o Poder Legislativo de Minas Gerais, através de 
seminários e de ciclos de debates, vem demonstrando 
preocupação com os problemas que afligem o seu povo. Não 
podemos ficar passivos ao verificar a quebradeira 
generalizada de empresas e indústrias, em todas as regiões 
do Estado. Sabemos, porém, que o processo recessivo é muito 
pior e não queremos chegar a esse ponto, como a Argentina, 
que teve de reconhecer que entrou em processo recessivo, e 
não sabemos quanto tempo isso irá durar. Não podemos ter 
políticas indefinidas. Ouve-se falar em política de juros em 
curto prazo, mas esse corresponde a quanto tempo? Cinco, 
seis meses? Pode ser que, depois, nada se resolva, e a 
recessão aconteça. Teremos, então, problemas muito maiores. 
Essa é a preocupação que temos, e o documento a ser 

elaborado, como o Presidente disse no início da reun1ao, 
será sistematizado pelo Coordenador. Assim, fica claro que a 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, com seriedade, quer 
discutir os problemas. Não se trata de desmontar um plano. 
Essa não é a nossa proposta. Como partido de oposição, temos 
divergências, mas queremos construir, e não, destruir com as 
críticas que fazemos. 

É preciso discutir e apresentar os problemas - entre eles, 
o da privatização da Vale do Rio Doce. Sua venda atingirá, 
no máximo, de US$12.000.000.000,00 a US$15.0C8.000.000,00. 
Só o Governo de Minas, do período de instaiação do Plano 
Real até o momento, aumentou a sua dívida de 
US$2.000.000.000,00 para US$5.000.000.000,00, ou seja, isso 
nos custou US$3.000.000.000,00. Estamos, praticamente, 
gastando US$3.000.000.000,00 por ano, o que corresponde a 
1/3 do valor de uma companhia que levamos 50 anos para 
construir. Vamos entregá-la, embora uma modificação na 
política de juros pudesse resolver o problema. 
Muito obrigado. Parabenizo o coordenador pela condução dos 

trabalhos. 
O Coordenador - A coordenadoric se desincumbe desta tarefa 

e devolve ao Presidente a direçãc jOs trabalhos. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) 
Cumprido o objetivo da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos ilustres expositores, das autoridades e dos 
demais convidados, encerra a reunião e convoca os Deputados 
para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do 
dia já publicada, e para a extraordinária de hoje, às 20 
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horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 13a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E ÕE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e nove de 
dezembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, José 
Renato, Dílzon Melo, José Leandro (substituindo este ao 
Deputado Ermano Batista, por indicação da.Liderança do PFL), 
Romeu Queiroz (substituindo o Deputado Alvaro Antônio, por 
indicação da Liderança do PRS) e José Bonifácio 
(substituindo o Deputado Sebastião Costa, por indicação da 
Liderança do BRD), membros da Comissão de Administração 
Pública; Célio de Oliveira, Roberto Amaral, Baldonedo 
Napoleão, José Renato e Ajalmar Silva (substituindo este ao 
Deputado Jaime Martins, por indicação da Liderança do BRD), 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Bonifácio Mourão, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado José Renato que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos parlamentares presentes. A Presidência esclarece que a 
reunião se destina a apreciar os Pareceres para o 2Q Turno 
do Projeto de Lei nQ 1.843/93, de autoria do Governador do 
Estado, que reorganiza a autarquia Instituto de Previdência 
dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais- IPSW. -, 
introduz alterações na estrutura orgânica de secretarias de 
Estado e dá outras providências. O Presidente designa os 
Deputados José Renato e Célio de Oliveira para relatarem a 
matéria, respectivamente, pelas Comissões de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com a 
palavra, o Deputado José Renato emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação da matéria no 2Q turno, com as 
Emendas nQs 1 a 5. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado Célio de 
Oliveira emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação da proposição no 2Q turno, na forma do vencido no 
1Q turno com as Emendas nQs 1 a 5, apresentadas pela 
Comissão de Administração Pública. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos 
Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994. 
Bonifácio Mourão, Presidente- Ajalmar Silva - Baldonedo 

Napoleão- José Renato - Dílzon Melo- Célio de Oliveira-
Romeu Queiroz - José Bonifácio. 
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO _ DE 120 DIAS, INVESTIGAR A 
PROSTITUIÇÃO INFANTIL NA REGIAO NORTE DE MINAS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia sete de junho de 
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se no Gorotuba Park 
Hotel, em Janaúba, os Deputados Antônio Andrade, Dimas 
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Rodrigues, Miguel Martini, Durval Ângelo e Marcelo 
Gonçalves, membros da Comissão supracitada. Registra-se, 
também, a presença do Deputado Gil Pereira. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Andrade, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Marcelo 
Gonçalves que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. o 
Presidente informa que a presente reunião se destina a ouvir 
os Srs. Carlos Judson Marques e Gilmar Clemente, a Sra. 
Maria Inês Rodrigues de Souza, o Sr. Raimundo Nonato, o 
Major Ivanir Celso Orlando, a Irmã Durvalina Tavares 
Pereira, a Sra. Conceição Machado Maciel Menezes, o Pastor 
Waldiney Pedro, o Pe. Henrique Alves de Oliveira Filho, os 
Srs. Adalberto Caldeiras Campos e Luiz Alcântara Santos. 
Dando prosseguimento, a Presidência passa a palavra ao 
Deputado Dimas Rodrigues, autor do requerimento que deu 
origem a esta Comissão, e, a seguir, ao Deputado Durval 
Ângelo, relator na Comissão. Continuando, o Presidente passa 
a palavra aos convidados, e são abertos os debates. Fazem 
uso da palavra os Srs. Carlos Judson Marques e Raimundo 
Nonato, o Major Ivanir Celso Orlando, a Irmã Durvalina 
Tavares Pereira, a Sra. Conceição Machado Maciel Menezes, o 
Pastor Waldiney Pedro, o Pe. Henrique Alves de Oliveira 
Filho, os Srs. Adalberto Caldeiras Campos e Luiz Alcântara 
Santos, o Dr. Alberto Azevedo Bahia e o Sr. Arnaldo Pereira, 
os quais discorrem sobre o tema objeto desta CPI. A seguir, 
a Presidência passa a palavra aos Deputados Gil Pereira, 
Miguel Martini, Marcelo Gonçalves, Durval Ângelo e Dimas 
Rodrigues para que façam suas considerações finais. Nad2 
mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presenç2 
dos convidados e dos parlamentares presentes, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Montes Claros, 8 de junho de 1995 . 

. Antônio Andrade, Presidente - Marcelo Gonçalves - Durval 
Angelo- Dimas Rodrigues- Miguel Martini. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
ACOMPANHAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO AS NEGOCIAÇÕES PARA A 
SOLUÇÃO DA CRISE ENFRENTADA PELO GRUPO MENDES JÚNIOR 
Às onze horas e quinze minutos do dia oito de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Nascimento, Bilac Pinto e 
Ajalmar Silva, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Geraldo 
Nascimento, declara abertos os trabalhos e esclarece que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, a designar o relator e a programar os trabalhos. 
A Presidência determina a distribuição das cédulas de 
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Bilac 
Pinto a atuar como escrutinador. Apurados os votos, é eleito 
Presidente o Deputado Jorge Eduardo, com três votos, e Vice-
Presidente, o Deputado Marcelo Cecé, também com três votos. 
Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente eleitos, o 
Presidente "ad hoc" informa que a posse se dará na próxima 
reunião, bem como a designação do relator e a programação 
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dos trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos Deputados, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reun1ao ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1995. 
Jorge Eduardo, Presidente Djalma Diniz Geraldo 

Nascimento. 
ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA -
Às dez horas do dia vinte e um de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Carlos Murta, Jairo 
Ataíde e Elbe Brandão, 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 leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Não havendo correspondência a ser lida, passa-se 
à 2ª pa~:e da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Jairo 
Ataide, relator, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 42/95, de 
autoria do Deputado João Batista de Oliveira, apresenta 
parecer favorável à matéria, o qual, discutido e votado, é 
aprovado. A Presidência passa a palavra ao Deputado Arnaldo 
Penna, relator, no 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 44/95, de 
autoria do Deputado Ermano Batis·~. O relator ap~esenta 
parecer pela aprovação do projete, o qual, discutido e 
votado, é aprovado. Ainda com a palavra, o Deputado Arnaldo 
Penna apresenta parecer pela aprovação, no 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 47/95, do Deputado José Bonifácio, com as 
Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e 
do ProjetÕ de Lei nQ 199/95, do Deputado Arnaldo Penna, com 
a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça. na 
forma da Subemenda nQ 1, da Comissão de Administração 
Pública, e com as Emendas nQs 2 e 3. Discutido e votado, é o 
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença de todos, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Bilac Pinto- Arnaldo Penna-

Elbe Brandão. 
ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

~ 
~ 

Às dez horas do dia vinte e dois de junho de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados José Henrique, Dilzon Melo, Carlos Murta 
(substituindo este ao Deputado Dimas Rodrigues, conforme 
indicação da Liderança do PP), Sebastião Costa, João Batista 
de Oliveira, Ivair Nogueira, membros da Comissão 
supracitada. Registram-se também as presenças dos Deputados 
Anderson Adauto. José Braga, Irani Barbosa, Carlos Pimenta. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José 
Henrique, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado 
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Sebastião Costa que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidência informa que a finalidade da reun1ao 
é apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, o 
Presidente passa à 1ª fase da Ordem do Dia e indaga aos 
Deputados se há alguma proposição a ser apresentada. Com a 
palavra, o Deputado Anderson Adauto solicita informação 
sobre o prazo de resposta relativo à correspondência enviada 
ao Prefeito Municipal de Uberaba, na qual se pede seja 
informada a esta Casa a existência, no Distrito de Delta, de 
edifício com capacidade para sediar o Governo Municipal e 
abrigar os órgãos de segurança previstos no inciso III do 
art. 3Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995. Prosseguindo, o 
Deputado Anderson Adauto tece comentários sobre requerimento 
de sua autoria, aprovado nesta Comissão no dia 7/6/95, que 
solicita a formação de uma comissão para visitar "in loco" 
aquele distrito, se esgotado o prazo de resposta da 
Prefeitura. A seguir, o Deputado João Batista de Oliveira 
faz requerimento oral solicitando a inversão da pauta. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Com a 
palavra, o Deputado Dílzon Melo, relator do Requerimento de 
Emancipação nQ 149/95, de autoria do Deputado Wanderley 
Ávila, referente ao Distrito de São Sebastião da Vargem 
Alegre, no Município de Mirai, profere parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do processo de emancipação e 
pelo encaminhamento ao Presidente ca Assembléia de 
requerimento solicitando o envio de of1cio ao TRE para a 
realização de consulta plebiscitária no distrito a ser 
emancipado. Colocado em discussão e votação é o parecer 
aprovado. A Presidência, com base no disposto no inciso III, 
art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995, determina o 
encaminhamento do requerimento ao Plenário para apreciação. 
Na ausência do Deputado Dimas Rodrigues, o Presidente 
redistribui ao Deputado Carlos Murta o Requerimento de 
Emancipação nQ 148/95, de autoria do Deputado Marco Régis, 
referente aos Distritos de Juréia e Santa Cruz da Aparecida, 
no Município de Monte Belo. O relator pede prazo regimental 
para análise da matéria, o qual é concedido pela 
Presidência. Neste momento, a Comissão recebe a visita do 
Deputado Aloisio Vieira, da Assembléia Legislativa do Estaco 
de São Paulo, o qual é convidado a fazer parte da Mesa. Com 
a palavra, o Deputado Ivair Nogueira, relator do 
Requerimento de Anexação nQ 143/95, do Deputado Ivo José, 
dos Distritos de Cordeiro de Minas e São Cândido, do 
Município de Caratinga, ao Município de Ipatinga, profere 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do processo 
de anexação e pelo encaminhamento ao Presidente da 
Assembléia de requerimento solicitando o envio de oficio ao 
TRE para a realização de consulta plebiscitária nos 
distritos a serem anexac:s. Na fase de discussão, segue-se 
amplo debate, conforme co~sta nas notas taquigráficas. Fazem 
uso da palavra os Deputados Dílzon Melo, João Batista de 
Oliveira, Ivo José, Irani Barbosa e Dimas Rodrigues, o qual 
assume seu lugar como membro da Comissão. O Deputado Dílzon 
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Melo solicita vista do processo, a qual é concedida pelo 
Presidente. O Deputado Sebastião Costa, relator do 
Requerimento de Anexação nQ 179/95, de autoria do Deputado 
Ivo José, referente ao Distrito de São Sebastião da Barra, 
do Município de Iapu, ao Município de São João do Oriente, 
solicita prazo regimental para proferir seu parecer. A 
Presidência defere o pedido. Prosseguindo, com a palavra o 
Deputado João Batista de Oliveira, relator do Requerimento 
de Emancipação nQ 141/95, de autoria do Deputado Carlos 
Murta, referente ao Distrito de São Benedito, no Município 
de Santa Luzia, apresenta parecer favorável à emancipação do 
Distrito e ao encaminhamento ao Presidente da Assembléia de 
requerimento solicitando o envio de ofício ao TRE para a 
realização de consulta plebiscitária no distrito a ser 
emancipado. Após a leitura de seu parecer, o Deputado Ivair 
Nogueira pede a palavra para discutir e solicita vista do 
processo em análise, a qual é concedida pela Presidêncié 
Cumprida a finalidaos da reunião, o Presidente agradece'-
presença dos parlamentares. convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordináriê determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente - Paulo Piau - Ivair Nogueira -

José Maria Barros- Carlos Murta- João Batista de Oliveira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
CORRENTINHO, NO MUNICÍPIO DE GUANHÃES - REQUERIMENTO NQ 

159/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo 

Município de 
Deputado Elmo 
nos termos do 
inciso III do 

de emancipação do Distrito de Correntinho, no 
Guanhães. recebido mediante requerimento do 
Braz, vem a esta Comissão para receber parecer 
art. 103, III, "b", do Regimento Interno, e do 
art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
o processo em análise foi apresentado tempestivamente. 

atendendo, portanto. ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995 . 

Ao examinar o processo, deparamos com a certidão (a fls. 6) 
informando que naquele distrito existem 1.658 eleitores . 
A Lei Complementar nQ 37, de 1995, estabeleceu, no inciso I 

do art. 3Q, que um dos requisitos indispensáveis à 
emancipação de distrito é a comprovação da existência de, no 
mínimo. 2.000 eleitores na área territorial a ser 
emancipada, o que não ocorre no Distrito de Correntinho. 
Conforme determinação expressa, contida no parágrafo único 

do art. 7Q da mencionada lei complementar, na hipótese de 
não-atendimento dos requisitos previstos na mesma lei, a 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização deverá 
concluir pelo arquivamento do processo. 

Conclusão 

~ 
~ 



758 

Em face do exposto, concluímos pelo arquivamento do 
processo de emancipação do Distrito de Correntinho, no 
Município de Guanhães. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente - José Maria Barros, relator -

Paulo Piau -João Batista de Oliveira- Ivair Nogueira 
Carlos Murta. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
CONDADO DO NORTE E OLÍMPIO CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 

DA PONTE - REQUERIMENTO NQ 170/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Condado do Norte 

e Olímpio Campos, no Município de São João da Ponte, 
recebido mediante requerimento da Deputada Elbe Brandão, 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. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 2). 
A representação vem assinada por 239 elei~~~es (às fls. 12 

a 21), número que supera a exigência de 7% ~~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 termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (às fls. 46 a 
48). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 11) comprova a 

existência de 2.395 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de São João da Ponte atesta 
a existência de mais de 400 moradias no Distrito de Condado 
do Norte (a fls. 31), 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, 30 e 34 a 38). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 43 a 45), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 32 e 33), e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 39 e 40). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO 
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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 oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária às 
populações dos Distritos de Condado do Norte e Olímpio 
Campos quanto a sua emancipação do Município de São João da 
Ponte, passando a constituir o Município de Condado do 
Norte, com sede na localidade de Condado do Norte. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 1995. 
José Henrique, Presidente João Batista de Oliveira. 

relator - José Maria Barros - Ivair Nogueira - Carlos Murt2 
- Paulo Piau. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 52/95 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

o projeto de lei em tela, de autoria do Deputado João 
Batista de Oliveira. tem como objetivo dispor sobre o 
reconhecimento do sistema braille no Estado de Minas Gerais 
e dar outras providências. 

Publicada em 16/3/95, foi a prooosição distribuída à 
Comissão de Constituição e Jus~ :a, que, em 16/5/95, 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade na forma do Substitutivo nQ 1. 
Para cumprir o que dispõe o art. 195, c/c o art. 103, I, do 

Regimento Interno, vem o projeto, agora, a esta Comissão 
para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
o projeto de lei em discussão tem o propósito de facilitar 

a vida dos portadores de deficiência visual mediante a 
inserção, no ordenamento jurídico do Estado, de regras 
objetivas que contempla~ os.an~eios dessa mino~ia. . 

Não pode a administraçao publ1ca estadual olv1dar as JUStas 
reivindicações apresentadas na proposição ora analisa~a: sob 
pena de privar essas pessoas do acesso ao pleno exerc1c1o da 
cidadania. o projeto em questão tem, então, um conteúdo de alcance 
social relevante, uma vez que contemplará uma minoria que. 
em razão de deficiência visual. não utiliza de forma 
integral os serviços públicos colocados à disposição da 
população como um todo. 

Por essas razões, a proposição representa uma importante 
forma de integração dos deficientes visuais ao convívio 
social. 

Há que prevalecer a tese de que a administração pública 
deve estar a serviço dos seus administrados, procurando 
sempre prestar um serviço de.boa qualidade à população .. Para 
atingir esse objetivo devera adotar todos _os meca~1smos 
capazes de facilitar a visa daqueles que estao submet1dos a 
sua tutela. 

L-----~------------------------------~ 
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Assim, sob o ponto de vista da conveniência e da 
oportunidade, entendemos :~e o projeto em tela é plenamente 
pertinente, merecendo a r.~ssa acolhida. 

Em razão do substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, o projet'o ora apreciado tornou-se 
viável operacionalmente, já que o número de formulários a 
serem impressos em braille será definido em regulamento e 
por via de acordo com as entidades representativas dos 
deficientes visuais. 

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

turno, do Projeto de Lei ng 52/95 na forma do Substitutivo 
nQ 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Elbe Brandão, relatora- Bilac 

Pinto - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI Ng 215/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em apreço, de autoria do Deputado 
Zeitune, dispõe sobre incentivo fiscal para as 
jurídicas domiciliadas no Estado de Minas Gerais que 
empregados com mais de 40 anos. 

Toninha 
pessoas 
possuam 

Publicada em 4/5/95, 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 
Buscando propiciar maiores oportunidades de emprego às 

pessoas com mais de 40 anos de idade, o projeto de lei em 
tela visa a instituir incentivo fiscal para as empresas 
domiciliadas em nosso Estado nas quais, pelo menos, 25% dos 
trabalhadores estejam acima daquela faixa etária. 
Consoante a regra explicitada no art. 1Q da proposição, o 

beneficio corresponde à concessão à empresa que atenda aos 
requisitos estabelecidos, de certificados expedidos pelo 
poder público, para pagamento de impostos sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação ICMS e sobre propriedade de veículos 
automotores - IPVA. 
Preceitua a Carta Republicana, no art. 150, I, que a 

criação ou majoração de tributo depende de lei. Corolário 
dessa regra é que incentivo fiscal só pode ser concedido 
mediante lei. 

No que tange ao IPVA, a instituição de benefício fiscal 
pelo Estado não sofre restrição ou condicionamento 
const ituciona 1. 
Quanto ao ICMS, porém, a matéria sobre isenções, incentivos 

e benefícios fiscais sujeita-se ao disposto no art. 155, I, 
"b", f 2Q, XII, "g", da Carta Republicana, textualmente: 

"Art. 155 -Compete aos Estados e ao Distrito Federal 
instituir: 
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I - impostos sobre: 
a) ...................................................... . 
b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior; 

ô 2o -O imposto previsto no inciso I, "b", atenderá ao 
seguinte: 

I - ..................................................... . 
XII -cabe à lei complementar: 
a) ...................................................... . 
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e 

do Distrito Federal, isenções, incentivos e beneficios 
fiscais serão concedidos ou revogados". 

Ensina o mestre Carlos Maximiliano que a interpretação das 
normas jurídicas varia conforme o ramo do Direito. No que 
concerne ao Direito Constitucional, "aplica-se à exegese 
constitucional o processo sistemático de hermenêutica, e 
também o teleológico, assegurada ao último a preponderância" 
("Hermenêutica e Aplicação do Direito", 14. ed., Forense, 
1994, pp. 303 e 314- grifo nosso). 
A alínea "g" do inciso XII do art. 155 da Constituição 

Federal substitui o art. 23, § 6Q, da Emenda à Constituição 
nQ 1, de 1969 da Carta anterior. 
Assinala Celso Bastos, comentando o preceito do texto 

constitucional anteriormente citado. que "o prop6slto desse 
dispositivo é evitar a chamada guerra tributária. A outc~g2 
de isenções do ICMS, desde que feitas unilateralmente pelo: 
Estados. se presta a que se instaure er.tre eles uma lut~ 
consistente nos objetivos entre si conflitantes de cada um 
dos Estados ganhar parcela do mercado dos outros mediante a 
liberação desse imposto. Para obviar esse inconveniente o§ 
6Q do art. 23 dispõe que .tais isenções serão concedidas ou 
revogadas nos termos fixados em convênios celebrados e 
ratificados pelos Estados, segundo o disposto em lei 
complementar" ("Comentários à Constituição do Brasil:. v. _6, 
t. I. Saraiva, 1990, pp. 513 e 514. Nota de rodape. Gnfo 
nosso). 

Na mesma linha de argumentação do constitucionalista Celso 
Bastos, o tributarista Sacha Calmon Navarro Coelho assim se 
expressa: o ICMS é um imposto nacional a difundir seus 
efeitos pelo território inteiro da Nação. O seu feitio não 
cumulativo, expresso na cadeia débito-crédito, 
independentemente da situação dos contribuintes, torna-o: a) 
incompatível, 0~ princípio, com a técnica da isenção. em 
razão do f~·~meno cumulação; b) inadequado a países 
organizados federativamente. Admitir pudesse _ele .s~r 
integrado de modo díspar pelos Estados membros ser1a adm1t1r 
sua desintegração como ente jurídico. Por isso mesmo, sobre 
ele, mais que sobre qualquer outro, incidiram as normas 
gerais uniformizantes, emitidas pela União, preocupada com o 
interesse maior da Nação. 
o ICMS, de fato, é um imposto cujo perfil jurídico 

apresenta-se profundamente desenhado pelo ente central. 

~------------------------------------------~ 
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Admitir, por outrc iado, sua utilização desregrada pelo 
Estado membro para fins desenvolvimentistas - idéia-força a 
um só tempo dinâmica e perversa a confundir toda uma Nação -
seria decretar a guerra fiscal entre Estados, em verdadeiro 
leilão de favores, com repercussões na própria tessitura 
técnica do gravame. Foi para coibir a generalização de 
conjuntura desse tipo que a União avultou sua intervenção na 
competência dos Estados, em desfavor da Federação, fundada 
na idéia de autonomia das unidades federadas (autonomia 
financeira, antes de quaisquer outras, porquanto as 
fundamenta e garante)" ("Comentários á Constituição de 1988 
-Sistema Tributário", 2. ed., Forense, pp. 295 e 296). 

Como pudemos observar, o desiderato daquele dispositivo 
constitucional é o de evitar que os Estados concedam, 
unilateralmente, incentivos fiscais calcados no ICMS, com a 
finalidade de angariar novas empresas ou trazer as 
existentes noutras unidades da federação para o seio de sua 
economia interna em virtude de um melhor tratamento 
tributário. Quer-se conter, com isso, a guerra fiscal. 
O projeto em tela, a nosso ver, não desencadeia tal 

premissa, qual seja, a guerra fiscal. O incentivo de que 
cuida tem cunho meramente social visando a proporcionar 
melhores oportunidades de emprego aos maiores de 40 anos de 
idade. 
Certamente essa medida não terá o condão de influenciar os 

dirigentes de empresas a tomarem a decisão de estabelecer 
suas indústrias, comércio etc. neste Estado por força do 
benefício fiscal que se quer implantar. 
Por outro lado, o incentivo, nos termos da proposição, se 

apresenta como prêmio, modalidade essa não prevista 
constitucionalmente, como bem observam Celso Ribeiro Bastos 
e Ives Gandra Martins, "in verbis": " ... a letra "g" trata 
apenas de estímulos fiscais e não de subsídios de outra 
natureza, tais como creditícios ou premiais. 
Entendo eu que, se, de alguma forma, pretenderem os Estados 

contornar a rígida proibição que futura lei complementar 
possa impor ou que a lei complementar atual já tenha 
imposto, nada há, na Constituição, que possa impedir outras 
formas de estímulos não fiscais" (Op. cit., pág. 515). 
Acrescente-se á nossa tese de que a matéria não fere o 

ordenamento jurídico a Lei nQ 9.085, de 17 de fevereiro de 
1995, (do Estado de São Paulo), que dispõe sobre incentivo 
fiscal para as pessoas jurídicas que possuam empregados com 
média de idade de 40 anos, na forma que especifica. 

Para sanar vício de inconstitucionalidade, estamos 
apresentando a Emenda nQ 1, que dá nova redação ao art. 2Q 
da proposição, porquanto a estruturação de órgão do 
Executivo compete ao Governador, "ex-vi" do art. 66, III, 
"e", da Carta mineira. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
215/95 com a Emenda nQ 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legal idade do Projeto de Lei nQ 
1, a seguir redigida. 

EMENDA NQ 1 
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Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2o -O direito ao benefício de que trata esta lei 

depende -de prev1a inscrição junto ao órgão estadual 
competente, que manterá cadastro atualizado dos inscritos. 
com informações prestadas pelas pessoas jurídicas a serem 
beneficiadas, acompanhadas dos devidos documentos 
comprobatórios.". 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, rel2~or 

Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho - Marcelo Gonçalves. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 235/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Tribunal de Contas, por seu Presidente (nos 
termos do art. 66, II, da Constituição Estadual), projeto de 
lei em epígrafe dispõe sobre o reajustamento dos símbolos e 
dos padrões de vencimento dos servidores do Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal de Contas e dos 
integrantes do Quadro Especial de Pessoal, inclusive 
inativos, e dá outras providências. 
Publicado em 18/5/95, o projeto foi ~~stribuido 

preliminarmente a esta Comissão, para, nos te~~os do art. 
195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno, receber 
parecer quanto á sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Fundamentação 
A constituição da República, no art. 25, ~ 1Q, confere aos 

Estados a faculdade de dispor privativamente sobre todas as 
matérias que não lhes sejam expressamente vedadas. Essa 
fórmula está estreitamente ligada a um postulado 
fundamental. vigente na organização do Estado brasileiro, 
qual seja o da forma federativa, adotada desde a primeira 
constituição republicana, em 1891, e elevada à condição de 
cláusula pétrea no atual texto constitucional. 

Ao lado do princípio do federalismo, o princípio da 
legalidade constitui um ~os. _fundamentos do regime 
democrático. Segundo esse prlnClPlO, consagrado no art. 5Q, 
II da Constituição da República, a lei, no seu sentido 
ju~ídico formal, isto é. aqui lo que resulta de um processo 
legislativo específico. constitui o único instrumento 
legítimo )ara que sejam ~stabelecidas ?U vedadas 
determinac~~ condutas na soc1edade. O pr1nc1p1o da 
legalidade fundamenta, portanto, como competência exclusiva 
do Poder Legislativo, um poder-dever do qual os 
representantes do povo não devem abrir mão, sob pena de se 
afastarem das altas responsabilidades que lhes são 
atribuídas na ordem constitucional e no regime democrático. 

conjugados os princípios do federalismo e da legalidade. 
fica mais claro o sentido do art. 61, VIII, da Carta 
mineira, no qual se determina a competência da Assembléia 
Legislativa para apreciar todas as matérias relativas à 
"criação, transformação e extinção de cargo, emprego e 
função públicos na administração direta, autárquica e 
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fundacional e fixação de remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias". 
A iniciativa no processo legislativo, que, nos termos do 

art. 66 da Constituição Estadual, pode ser exercida por 
outros órgãos e entidades que não o Poder Legislativo, não 
deve, entretanto, impedir a livre apreciação da matéria por 
parte dos representantes do povo, que, ao fazê-lo, dispõem 
de total autonomia para emendá-la, suprimindo, modificando 
ou adicionando novos elementos ao seu conteúdo original, 
respeitados os limites impostos pela própria Constituição 
mineira, no art. 68. 
O projeto de lei em exame, dado o exposto, está, em linhas 

gerais, adequado aos princípios e às normas constitucionais 
que orientam o exercício da autonomia estadual para 
organizar as entidades de sua administração pública. A 
iniciativa no processo legislativo, exercida pelo Tribunal 
de Contas, por seu Presidente, enquadra-se no disposto pelo 
art. 66, II, da Constituição Estadual. 

Um dos artigos do projeto, entretanto, apresenta aspecto 
paradoxal. Trata-se de uma autorização para que seja 
revogado, por lei ordinária, um princípio inscrito na 
própria Constituição, o qual, como já demonstramos, 
fundamenta até mesmo a própria existência do projeto que ora 
examinamos. Afinal de contas, a existência do Projeto de Lei 
nQ 235/95, bem como a de todos os demais projetos de lei em 
tramitação nesta Casa, somente se justifica pela prévia 
existência do princípio da legalidade e de todas as regras 
constitucionais dele decorrentes. Assim, não acreditamos ser 
possível a concessão da autorização pretendida no art. 2Q do 
projeto em exame, pois a Carta mineira é bem clara no seu 
art. 68, VIII, que estabelece a competência do Poder 
Legislativo para apreciar as matérias relativas à fixação da 
remuneração dos servidores públicos estaduais. 
Resta, ainda, a análise de um aspecto interessante relativo 

à política de remuneração no Tribunal de Contas. Trata-se da 
autorização para que sejam efetuados, antecipadamente, os 
pagamentos dos valores pretendidos, antes mesmo da aprovação 
do projeto de lei pelá Assembléia Legislativa, conforme 
dispõe o art. 7Q da Lei nQ 11.100, de 21/5/93. 
Poder-se-ia argumentar que essa autorização representa um 

precedente que tornaria relativo o poder-dever decorrente da 
existência do princípio da legalidade. Entretanto, como nos 
ensinam os grandes mestres do Direito, as leis devem sempre 
curvar-se às evidências da realidade, sob pena de se 
tornarem injustas e inaplicáveis. A autorização mencionada 
foi concedida em uma época na qual o processo inflacionário 
descontrolado representava uma terrível ameaça ao poder 
aquisitivo dos salários. Naquele momento, portanto, a 
realidade que se impunha determinava a urgência no pagamento 
dos reajustes propostos, para que fosse mantida a sua 
eficácia como meio de minorar os males decorrentes da alta 
do custo de vida. Tal não é a situação atual, pois a 
inflação no período transcorrido desde o momento da 
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apresentação do projeto de lei até a sanção da lei aprovada 
não mais constitui ameaça insanável ao poder de compra dos 
salários. Não faz sentido, portanto, a persistência de uma 
regra, válida para outros tempos, em um momento em que a 
realidade já é outra em nosso Pais. 
Dessa forma, apresentamos ao final deste parecer as Emendas 

nQs 1 a 3, que, em nome da supremacia do princípio da 
legalidade e plenamente adequadas à realidade atual, 
modificam o projeto em exame, para ajustá-lo aos princípios 
e aos comandos constitucionais que informam a matéria. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
235/95 com as Emendas 

Suprima-se o art. 2Q. 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 

nQs 1 a 3, que aoresentamos. 
EMENDA NQ 1 

EMENDA NQ 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -o encaminhamento de projeto de lei ao Poder 

Legislativo, pelo Tribunal de Contas, não autoriza a 
antecipação do pagamento de vencimentos e de quaisquer 
parcelas remuneratórias, nos novos valores propostos.". 

EMENDA NQ 3 
Dê-se ao art. 6Q a seguinte redação: 
"Art. 6Q Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente o art. 7Q da Lei nQ 11.100, de 21/5/93. ". 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Marcelo Gonçalves - Leonídio Bouças. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 239/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Desarquivado a requerimento do Deputado José Bonifácio, o 

projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a extinção de taxas 
judiciais. 
Publicada em 20/5/95, foi a proposição distribuída a esta 

Comissão, para ser submet'da a exame preliminar. s~b os 
aspectos de juridicidade. :onstitucionalidade e legal1dade, 
nos termos do art. 195, c;c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno . 

Fundamentação 
o projeto em tela dispõe que a prestação jurisdicional do 

Estado será gratuita para todos os que recorrerem à justiç~. 
Esclareça-se que a natureza jurídica das custas processua1s 

tem sido objeto de controvérsia. A dificuldade do tema 
reside na exata qualificação dessa receita: taxa ou preço 
público? . . . 

Para muitos administrativistas, como, pr1nc1palmente, Jose 
Cretella Júnior, a natureza jurídica das custas dos serviços 
forenses é a de taxa. Segundo ele, em sua obra intitulada 
"Comentários á Constituição", vol. IV, p. 1.791, as taxas 
judiciárias. bem como as custas e os emolumentos 
remuneratórios dos serviços forenses. decorrem do poder de 

L-------------------------------------------~ 
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polícia do Estado, em razão da utilização efetiva dos 
serviços públicos forenses específicos. 
O STF tem decidido, freqüentemente, que as custas 

processuais são, juridicamente, taxas. 
De acordo com o art. 24, IV, da Constituição Federal, 

compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre custas dos serviços forenses. 
Ora, como dispõe o dispositivo constitucional mencionado, 

ao Estado cabe legislar sobre a matéria em discussão, a 
partir das normas gerais estabelecidas pela União. 
A esse respeito, José Cretella Júnior, na obra já citada, 

assim nos ensina: "As custas dos serviços forenses, entre 
elas o preparo, em suas diversas fases, são mencionadas em 
lei federal que se limitará a estabelecer, em diploma válido 
para todo o país, normas gerais fixando os parâmetros a 
serem seguidos (art. 24, § 1Q), não excluída a competência 
suplementar concorrente dos Estados (art. 24, § 2Q), 
competência legislativa plena, enquanto inexistir lei da 
União sobre normas gerais (art. 24, § 3Q)". 
Registre-se que essas normas gerais já estão co~:idas nos 

Códigos de Processo Civil e Penal. Esses jiplomas 
processuais, mais precisamente os arts. 19 e 806, 
estabelecem que, salvo nos casos concernentes à justiça 
gratuita, fica vedada a isenção das custas dos serviços 
forenses. 
Assim, não pode o legislador estadual isentar 

indistintamente de custas os atos praticados pelo poder 
público no exercício de sua função jurisdicional, ressalvada 
apenas a definição dos beneficiários da justiça gratuita, 
restrita aos comprovadamente pobres. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
nQ 239/95. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Marcelo Gonçalves - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 241/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Desarquivado a requerimento do Deputado Marcos Helênio, o 

projeto em apreço cria o Fundo Estadual do Trabalho - FET -
e dá outras providências. 

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 20/5/95, 
a proposição foi distribuída às Comissões competentes, 
cabendo-nos preliminarmente o seu exame quanto aos aspectos 
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Estatui o art. 167, IX, da Carta Republicana, que é vedada 

a instituição de fundo de qualquer natureza, sem prévia 
autorização legislativa, comando esse repetido pela 
Constituição Estadual no art. 161, IX. 
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No ordenamento jurídico-constitucional mineiro vige o 
principio da iniciativa concorrente, segundo o qual o 
deflagramento do processo legislativo, afora os casos 
privativos, cabe a qualquer membro ou comissão da Assembléia 
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 
Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador- Geral de 
Justiça e aos cidadãos. 

As condições para a criação e o funcionamento de fundo 
estão previstas na Lei Complementar Estadual nQ 27, de 
18/1/93. 
Analisada a matéria à luz da legislação pertinente, uma vez 

que não há óbice quanto à iniciativa legislativa por membros 
desta Casa, verificamos que, na composição do grupo 
coordenador do FET, omitiu-se o representante do agente 
financeiro, membro esse obrigatório, conforme expressa o 
art. 3Q, $- 1Q, da referida lei. 

Para sanar essa mácula. estamos apresentando, na conclusãc 
deste parecer, a Emenda nQ 1. 

Em face do e~oosto, 
constitucion2 :ade e 
241/95 com a ~~anda nQ 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
1, a seguir redigida. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao "caput" do art. 12 a seguinte redação: 
"Art. 12 -o grupo coordenador do FET será co~posto por 

representantes da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, da Secretaria aa Fazenaa, da Secretaria 
de Estado do Trabalho e Ação Social. da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Secretaria de 
Estado de Indústria e Comércio, do Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerai; - BDMG -. das centrais sindicais que têm 
sede regional 10 Estado de Minas Gerais, e pelo 
representante do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas de Minas Gerais SEBRAE MG e terá as 
seguintes atribuições:". 
Sala das Comissões. 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Leonidio Bouças - Marcelo Gonçalves - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 265/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei nQ 

265/95 tem por objetivo declarar de utilidade pública o 
Instituto Histórico e Cultural de Arceburgo - IHCA -. com 
sede no Município de Arceburgo. 

Desarquivada, nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi a proposição publicada em 1Q/6/95 e encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, v, "a", do mencionado regimento. 

Em regular 
mencionad2 
lucrativc..o. 

Fundamentação 
funcionamento há mais de dois anos, a entidade 

tem personalidade jurídica, não possui fins 
sendo os membros de sua diretoria pessoas 



idôneas, que não percebem 
exercício de seus cargos, 
anexados ao processo, por 
6/12/71, que prevê os 
utilidade pública. 
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nenhum tipo de remuneração pelo 
conforme atestam os documentos 
exigência da Lei nQ 5.830, de 
requisitos para declaração de 

contudo, visando aperfeiçoar o projeto, julgamos necessária 
a apresentação da Emenda nQ 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
265/95 com a Emenda nQ 1, a seguir apresentada. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte recação: 
"Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Instituto 

Histórico e Cultural de Arceburgo - IHCA -, com sede no 
Município de Arceburgo.". 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Marcelo Gonçalves - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 269/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de 

por objetivo 
Moradores de 
Casa Grande. 

Lei nQ 269/95, do Deputado José Bonifácio tem 
declarar de utilidade pública a Associação dos 
casa Grande - AMCG -, com sede no Município de 

Publicado em 1Q/6/95, vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. :95, c/c o art. 103, v, 
"a", do Regimento Interno. _ 

Fundamentaçao 
Em regular funcionamento há mais de 

Associação preenche os requisitos 
declaração de sua utilidade pública, 
5.830, de 6/12/71. 

dois anos, a referida 
necessários para a 

exigidos pela Lei nQ 
Entretanto, sob o aspecto formal, julgamos necessária a 

apresentação de emenda ao art. 1Q do projeto, com vistas ao 
seu aperfeiçoamento. 

Mediante o exposto, 
constitucionalidade e 
269/95 com a Emenda nQ 

Conclusãc 
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: 
"Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Moradores de Casa Grande - AMCG -, com sede no Município 
de Casa Grande.". 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Marcelo Gonçalves - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 275/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

"' Vl 

"' E o 
v; 
iii 
"' , 
"' "' ·.:t 
"' êi c. 
o 
Vl 
Vl o c. 
E 

O projeto de lei em análise, do Deputado Mauri 
por objetivo declarar de utilidade pública 
Municipal do Bem-Estar do Menor - FUMBEM -, 
Município de João Monlevade. 
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Torres, tem 
a Fundação 

com sede no 

Desarquivada, nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi a proposição publicada, em 2/6/95, e encaminhada a esta 
Comissão para exame, preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do mencionado estatuto. 

Fundamentação 
Pela documentação apresentada, verifica-se que a entidade 

funciona há mais de dois anos, tem personalidade jurídica, e 
sua diretoria é composta por pessoas idôneas. que não 
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. Atende, 
assim, ao disposto na Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 
Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. 1Q 

do projeto, com vistas ao seu aperfeiçoamento, o que fazemos 
por meio de emenda. 

Pelo exposto. 
constitucionalidade 
275/95 com a Emenda 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
nQ 1, a seguir transcrita. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se a seguinte redação ao art. 1Q: 
"Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

Municipal do Bem-Estar do Menor - FUMBEM -. com sede no 
Município de João Monlevade.". 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Marcelo Gonçalves - Anivaldo Coelho. 
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